
AI ANΑΣΚΑΦΑΙ GOEKOOP ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ·

ΥΠΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

Ό 'Ολλανδός φιλέλλην και φιλάρχαιος Mr. A. Ε. Η. Goekoop είναι ήδη γνωστόν 
όνομα εις την ιστορίαν τής αρχαιολογικής έρεΰνης. Ένθερμος θαυμαστής τοΰ Όμηρου 
καί ζήσας εις εποχήν κατά τήν όποιαν αί όμηρικαί ερευναι εύρίσκοντο εις τό ζενίθ, υπό τήν 
έπίδρασιν των μεγάλων ανακαλύψεων τοΰ Schliemann, έρρίφθη καί οΰτος μετά ζήλου εις 
τήν άνασκαφικήν διαφώτισιν των προβλημάτων τής όδυσσειακής τοπογραφίας. Γενναίως 
χορηγών είργάσθη καί συνειργάσθη κατά πρώτον μετά τοΰ Dorpfeld έν Ιθάκη, είτα δε καί 
εν Λευκάδι από τοΰ 1900 μέχρι τοΰ 1903’. Βαθμηδόν διεμόρφωσεν ιδίαν θεωρίαν, καθ ’ήν 
ή μεγάλη καί εύφορος Κεφαλληνία, καί δή ή επαρχία Λιβαθώ δέον νά ύπήρξεν ή έδρα 
τοΰ όδυσσειακοΰ βασιλείου. Άπεσχίσθη τοΰ D5rpfeld διά τοΰτο καί έπεχείρησεν άνασκαφάς 
εις τήν ανωτέρω επαρχίαν, διά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, έκδούς καί σχετικήν μελέτην 
έκθέτουσαν τήν θεωρίαν του1 2. Τών άνασκαφών τούτων αποτέλεσμα ύπήρξεν ή εΰρεσις δια
φόρων αρχαιοτήτων καί ιδίως ή έξερεύνησις τοΰ μεγάλου μυκηναϊκοΰ νεκροταφείου τών 
Μαζαρακάτων διά τοΰ Π. Καββαδία καί Γ. Οικονόμου, άρκεταί δε δημοσιεύσεις είδον τό 
φώς χάρις εις τάς άνασκαφάς έκείνας3.

Ό άωρος θάνατος τοΰ εύγενοΰς χορηγοΰ καί ό γενικός κλονισμός τής πολεμικής καί 
μεταπολεμικής εποχής έπέφερον μακράν διακοπήν τοΰ έργου, έως οτου τό 1930 κατήλθεν 
είς Ελλάδα ή Κυρία Goekoop de Jongh, μέ σκοπόν όπως συνέχιση τό έργον τοΰ αοιδίμου 
συζύγου της. Αί άνασκαφαί άπεφασίσθη όπως άνατεθώσιν είς εμέ, διεξάγονται δ’ έκτοτε 
κανονικώς επί δύο περίπου μήνας κατ’έτος.

Κατ’ άρχάς εΐχεν άποφασισθή ή έκδοσις ίδιου βιβλίου, είς τό όποιον θά περιελαμβά- 
νοντο πάσαι αί κεφαλληνιακαί άνασκαφαί Goekoop. Ύστερον όμως έπεκράτησεν ή σκέψις, 
όπως τά πορίσματα έκάστης ετήσιας άνασκαφής εκτίθενται από τών στηλών τών ελληνικών 
περιοδικών. Ώς εκ τούτου ενταύθα δημοσιεύονται όμοΰ τά αποτελέσματα καί τών τριών 
ετών 1930-1932, ών δίδεται κατά πρώτον βραχεία ιστορία, 'ίνα μή άναγκασθώμεν εφεξής 
νά χωρίσωμεν κατά έτη τά ευρήματα. Προς παρασκευήν τών παρενθέτων πινάκων γενναιό
τατα έχορήγησε τήν δαπάνην ή Κα Goekoop. Αί άνασκαφαί έδει νά άναζητήσωσι μυκη
ναϊκός καί μόνον αρχαιότητας, αϊτινες καί κυρίως δημοσιεύονται ενταύθα.

1 W. Dorpfeld, Altitliaka 1,24 εξ. Τό βιβλίον του άφιε- 
ροΐ ό συγγραφεύς κατά πρώτον λόγον είς τον Κάϊζερ Γου- 
λιέλμον τόν Β. καί κατά δεύτερον είς τήν μνήμην τοΰ 
Goekoop.

2 Α. Ε. Η. Goekoop, Ithaque la Grande, Athenes 1908.

3 Πρακτικά A. Ε. 1912 100-118 (Κυπαρίσσης-Φιλαδελ- 
φεύς), 250 έξ. (Καββαδίας). Άρχ. Δελ. 519 1983 έξ. (Κυπα
ρίσσης). Π. Καββαδίας, Προϊστορική ’Αρχαιολογία 355 έξ. 
Ό αύτός, Comptes-Rendus de l’Acad. Inscr. 1909 382 έξ. 
1911 7 έξ. Άρχ. ’Εφημ. 1912 268 (Κυπαρίσσης).
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Κατά τό πρώτον έτος 1930 ή δικαιοδοσία άνασκα- 
ψικής δράσεως ήτο εύρυτέρα, άλλ’ έπρεπε κυρίως νά 
περιορισθή ε’ις την περιοχήν τοΰ Παληοκάστρου, είς τον 
μυχόν τοΰ κόλπου Κοΰταβος, όπου διατηρούνται τά τείχη 
και άλλα σημαντικά ερείπια τής αρχαίας Κράνης. 
Ενταύθα έγένοντο άρκετα'ι έρευναι, αί όποΐαι σχεδόν 
ούδέν άξιόλογον προσέθηκαν είς τά ήδη γνωστά περί 
τής προϊστορικής εποχής. Εύρέθησαν αρκετοί κιβωτό- 
σχημοι λαξευτοί τάφοι «προμυκηναϊκής» εποχής ώς την 
άποκαλοΰσιν, άλλά σεσυλημένοι καί κατεστραμμένοι, 
κατά την νοτίαν κλιτύν τού λόφου τής Κράνης, καλου- 
μένην Ρίζα1. Πολλαί δοκιμαί γενόμεναι πλησίον των 
τειχών τής Κράνης, άτινα έπανειλημμένως έχαρακτηρί- 
σθησαν «Κυκλώπεια» ούδέν μυκηναϊκόν ή παλαιότερον 
λείψανον ήνεγκον είς φώς1 2. ”Αν καί τό πράγμα ήτο εκ 
τών εργασιών τού Partscli προηγουμένως φανερόν, ότι 
δηλ. ολόκληρος ή όχύρωσις τής Κράνης αποτελεί έν 
ένιαΐον σύστημα, έν τούτοις τό πράγμα διά τών δοκιμα
στικών σκαφών έδείχθη τώρα; καλύτερον: Τά φαινόμενα 
ώς «κυκλώπεια» τείχη είναι κυρίως αναλήμματα τών 
οδών, αΐτινες ήγον άνω είς την άκρόπολιν. Τοιαΰτα δέ 
τείχη φαίνονται είς την νοτίαν κλιτύν (τής Ρίζας) καί είς 
την βορειοδυτικήν (τοΰ Κουτάβου), υπέρ τον ήμισκαφή 
ναόν τής Δήμητρος. Τής κυρίως άκροπόλεως ή εύρυτάτη 
περιτείχισις, ήτις έμεινεν ημιτελής, είναι ελληνικής καί 
προ παντός ελληνιστικής έποχής. Τά μνημονευθέντα ανα
λήμματα πρέπει νά είναι σύγχρονα ή έστω ολίγον παλαιό- 
τερα, άλλά πάντως ελληνικά, φέροντα μόνον προχειρό- 
τερον χαρακτήρα. Τό γεγονός είναι άξιον προσοχής διά 
τούς μελετητάς τής τειχικής άρχιτεκτονικής, προκειμένου 
νά χαρακτηρισθώσι μόνον έκ τής αρχιτεκτονικής των 
μορφής «κυκλώπεια» τείχη. Ή διαφορά κατασκευής τών 
τειχών τής Κράνης φαίνεται καλώς έκ τών εικόνων 
Αρχαιολογικόν Δελτίον 5 1919 87 έξ., άρ. 3-7, έκτί- 
θεται δέ καί υπό τού Partsch3.

1 Βλ. όμοιους τάφους είς τό αυτό μέρος παρά Καββαδία, Προϊστορική 
’Αρχαιολογία 372.

2 Κυκλώπεια τείχη αναφέρουν ό Καββαδίας, Προϊστ. Άρχαιολ. 372 καί 
έπανειλημμένως ό Κυπαρίσσης Άρχ. Δελτ. 5, 1919 85 έξ.

3 J. Partsch, Kephallenia und Ithaka (Erganzungsheft 98 zu Peter- 
manns Mitteilungen) Gotha 1890 80 έξ., καί τοπογρ. πίναξ 2.
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Ή νοτιά κλιτύς τής άκροπόλεως, ή Ρίζα, άποδεικνΰεται διά τής παροΰσης έρεΰνης δτι 
έχρησίμευσεν ώς νεκρόπολις τής Κράνης. Ό μνημονευόμενος «προϊστορικός συνοικισμός 
άπό των νεολιθικών χρόνων... μέχρι των μυκηναϊκών» ώς κα'ι δλα τα άλλα δσα αναφέρει 
ό Καββαδίας1, πρέπει νά γίνουν δεκτά μετ’ έπιφυλάξεως. Τά τείχη και αναλήμματα 
«κατά τον κυκλώπειον τρόπον» (έ. ά., 372) αποτελούν, ώς ήδη έλέχθη, άναμφιβόλως μέρος 
τοΰ συστήματος τής όχυρώσεως και δεν πρό
κειται περί διαμορφώσεως κρηπίδων προς 
υποδοχήν «οικημάτων κα'ι ξύλινων καλυ
βών». Οί δέ τάφοι, άφοΰ πάντες εύρέθησαν 
σεσυλημένοι1 2, δΰνανται εις μίαν άπόκεντρον 
επαρχίαν ώς ή Κεφαλληνία νά άνήκωσι κα'ι 
εις άλλας έποχάς.

Ούχ ήττον τοσοΰτο παραμένει βέβαιον, 
δτι ή κλιτύς αΰτη όμοΰ μετά τών πρώτων 
κρασπέδων τής πεδιάδος Κράνης έχρησίμευ
σεν ώς νεκρόπολις τής κλασσικής πόλεως.
Τοΰτο άπεδείχθη κυρίως εκ τών άνασκαφών 
τοΰ 1930, διότι εύρέθησαν άρκετο'ι τάφοι 
ελληνικών χρόνων ύπ’ έμοΰ. "Ετεροι ειχον 
προσφάτως συληθή, άλλοι τέλος, προ μακροΰ 
κενωθέντες, κεϊνται αμέσως ορατοί. Κα'ι ή 
λεγομένη «Δρακοσπηλιά» ενταύθα ανήκει, 
ήτο δέ λαξευτόν ορθογώνιον σπή?*.αιον ελλη
νιστικής ή ρωμαϊκής εποχής, τάφος άναμφι
βόλως πλουσίου ατόμου, άφοΰ κεϊται εις τό 
ύψηλότερον κα'ι μάλλον περίοπτον μέρος.
Ή ύπαρξις τής νεκροπόλεως ενταύθα είναι 
περισσότερον νοητή, δταν άναλογισθώμεν
δτι διά μέσου ταΰτης ήγεν άνω εις την άκρόπολιν ή κυριωτέρα οδός, ήτις ύπεστηρίζετο ύπό 
τών μνημονευθέντων άναλημμάτων. Ή οδός διακλαδουμένη, ώς φαίνεται, κάτω εις πεδιάδα, 
ήγεν άφ’ ενός μεν εις την Λιβαθώ, άφ’ ετέρου δέ διά μέσου πετρώδους κα'ι φαραγγώδους 
χώρας προς την Σάμην. Έπ'ι τής τελευταίας ταΰτης οδού κα'ι άκριβώς πλησίον τοΰ πολυτε
λούς τάφου τής Δρακοσπηλιάς, φαίνονται άκόμη έπ'ι τοΰ φυσικού βράχου τά ίχνη τών τρο
χών άρχαίων αμαξών, αΐτινες έκυκλοφόρουν έπ'ι τής σπουδαίας ταΰτης άρτηρίας.

Τό μνημονευθέν ελληνικόν νεκροταφεΐον άνεκαλΰφθη άκριβώς παρά τούς πρόποδας 
τής Ρίζας, έντός τής πεδιάδος, τέμνεται δ’ύπό τής σημερινής βατής οδού, ήτις πιθανώτατα 
κεϊται παρά τήν άρχαίαν τοιαΰτην. Ή τοποθεσία καλείται άκριβέστερον "Αϊ’ Γληγόρης, δέν

Είκ. 2. Άετοειδεΐς τάφοι Κράνης εκ μεγάλων κεράμων.

1 Προϊστ. Άρχαιολ. 372.
2 Έγώ μέν τοιούτους εδρον τούτους, ό δέ Καββαδίας ούδαμοΰ αναφέρει ρητώς περί ευρημάτων.
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4 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1932

έξηρευνήθη δέ συστη ματικώς, εφόσον τό τοιοΰτο ύπερέβαινε την δικαιοδοσίαν τής άνασκα- 
φής. Ήρευνήθησαν μόνον οί τυχαίως κατά τάς δοκιμάς εύρεθέντες τάφοι.

Οΰτοι ήσαν πέντε τον αριθμόν, έξ ών οί δύο, ήμικατεστραμμένοι ήδη, έ'κειντο εντός τής 
όδοΰ, τρεις δέ άλλοι εύρέθησαν εντός τοΰ παρακειμένου άγροϋ. (Όρα τό σχέδιον είκ. 1 καί 
την είκ. 2). Οί τάφοι οΰτοι εΐχον μορφήν άετοειδοΰς στέγης καί συνίσταντο εκ δύο μακρών 
κεράμων, ένφ μία τρίτη κοπτομένη συνήθως εις δύο έχρησίμευεν όπως φράξη τάς στενάς 
πλευράς τοΰ τάφου. Εις εκ των τάφων τούτων άναπαρεστάθη εντός τοΰ μουσείου Αργοστο
λιού, μεταφερθεισών προς τούτο των κεράμων, ών τό μήκος ανέρχεται εις 1 μ. τό δέ πλάτος

εις 45-50 έκ. (είκ. 41).
Τοιούτου είδους τάφοι 

είναι κοινοί καθ’ απασαν 
σχεδόν την Ελλάδα καί 
άνάγονται εις διαφόρους 
έποχάς, μη δυνάμενοι συ
νήθως νά χρονολογηίίώσι, 
διότι είναι σχεδόν κατά 
κανόνα άκτέριστοί ώς άνή- 
κοντες εις την τάξιν των 
πενήτων1. "Οπως δήποτε, 
έκ των παρόντων πέντε 
τάφων δύο έ'φερον κτερί- 
σματα, εξ ών βεβαιοΰται 
ότι ολόκληρος ή συστάς 
ανήκει τό πολύ είς τον 50ν 
π.Χ. αιώνα. Εϊς τάφος άνή- 
κεν είς παιδίον (άρ. 2 έν 

τφ σχεδίφ), είχε διεύθυνσιν από Β. προς Ν., εύρέθησαν δέ τεμάχια λεπτότατα κρανίου είς 
τό νότιον μέρος. Ό τάφος οΰτος περιείχε τά έν είκ. 3 αγγεία καί τά έν είκ. 4 άνω αθύρματα, 
άτινα ήσαν τρεις πήλιναι χελιδόνες. Έκ τών αγγείων τά ύπ’ άριθ. 1 καί 4 σύγκεινται έξ 
ώχροξάνθου εΰθρύπτου πηλού άνευ γανώματος πλήν άραιάς καστανής ζώνης κατά τά χείλη 
τοΰ αγγείου 4. Αί δύο λήκυθοι ώς καί άμφότερα τά αγγεία τής κάτω σειράς φέρουσι μέλαν 
βερνίκιον κακής ποιότητος καί έγχαράκτους ραβδώσεις, αΐτινες έπί τού αγγείου 3 είναι λοξαί, 
σχηματίζουσαι σφηνοειδή πεδία έναλλάξ άνω καί κάτω έχοντα τήν κορυφήν, πεπληρωμένα, 
δ’ έμπιέστων συγκεντρικών κύκλων τόσον άβαθών, ώστε μόλις είναι ορατοί. Έκ τών αγγείων 
τής κάτω σειράς ό μέν κότυλος 5 φέρει υπό τον πυθμένα εγχάρακτον σταυρόν, τό δέ τελευ- 
ταΐον άγγεΐον 6 έν σημεΐον, όπερ νομίζω ότι είναι Α μάλλον ή οίονδήποτε άλλο γράμμα. 
’Ανεξαρτήτως τής παλαιογραφικής αξίας τοΰ σημείου τούτου, φρονώ ότι τά αγγεία ταΰτα 
(ιδίως τά τής κάτω σειράς) δύνανται ακόμη νά τοποθετηθούν είς τά τέλη τού 5ου αίώνος, αν 
καί αί λήκυθοι θά ύπεδείκνυον μεταγενεστέραν χρονολογίαν.

Είκ. 3. 3Αγγεία εκ τον τάφον 2 Κράνης.

1 Έγώ αυτός εΰρον άλλοτε τοιούτους τάφους παρά τό Φέατρον τής Μεγάλης Πόλεως έν Άρκαδίςι.
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Ό έντός τής όδοΰ κείμενος τάφος 5 περιεΐχεν επίσης έν τεμαχίοις μίαν έρυθρόμορφον 
πελίκην κακής τέχνης, τέλους τοϋ 5ου ή αρχής τοΰ 4ου αίώνος. Δυστυχώς δεν άνευρέθησαν δλα 
τα τεμάχια, διότι εκ τής διαβρώσεως τής όδοΰ είχε καταστραφή μέγα μέρος τοϋ τάφου. Τό 
άντικείμενον παραστάσεως ήτο τό σΰνηθες δυο ίματιοφόρων μορφών απέναντι άλλήλων 
(εικ. 5). Τό ένδιαφέρον όπερ παρουσιάζει τό άγγεΐον τούτο, έγκειται εις τό ότι είναι άτελείω- 
τον καί δεικνύει τον τρόπον εργασίας τοΰ τεχνίτου. Πέριξ τών μορφών, άφοΰ αύται είχον 
σχεδιασθή, ό τεχνίτης διά λεπτοΰ χρωστήρος έσυρε ταινίαν μελανοΰ βερνικιού, ήτις ακο
λουθεί τα περιγράμματα τών μορφών. Ή λοιπή επιφάνεια τοΰ αγγείου όμως δεν έμελανώθη 
κατόπιν ή λίαν άτελώς καί άτά- 
κτως. Εφόσον τό άγγεΐον είχε κα- 
τατεθή εντός τάφου, είναι μάλλον 
ευτέλεια ή ατέλεια τής εργασίας.

Διάφοροι αρχαίοι λίθοι, οΐ- 
τινες φαίνονται ακόμη κατά χώραν 
(όρα τό σχέδιον) καί σχηματίζουσι 
χαμηλούς τοίχους ή κρηπιδώματα, 
άποδεικνΰουν ότι τό νεκροταφεΐον 
διηρεϊτο εις συστάδας οικογενεια
κών τάφων καί ϊσως έφερεν ένια- 
χοΰ επιτύμβια σήματα1.

Έτερα λείψανα έξερχόμενα 
τής περιοχής τοΰ μυκηναϊκοΰ πο
λιτισμού, ώς έκ τούτου δε μνημο
νευόμενα ενταύθα επίσης παρεμπιπτόντως, εύρέθησαν εις την νοτίαν παραλίαν τής χερσο
νήσου Πάλης εις θέσιν Βάλτσα. Ή τοποθεσία αυτή σχηματίζει αμμώδη ορμίσκον, 
όπου εκβάλλει ποτάμιον φέρον πάντοτε αρκετόν ύδωρ ώστε νά είναι έν μέρει π?ωιτόν εις 
λέμβους, έν δέ τή άρχαιότητι θά ήτο προσιτόν καί εις μεγαλύτερα πλοιάρια. Έπί τής είκ. 6 
δ εξ ιά φαίνεται τό ποτάμιον τούτο καί ό εύνοϊκώτατος τρόπος καθ’ όν συγκοινωνεί προς την 
θάλασσαν, καθόσον ή δεξιά όχθη του άποτελεΐται έκ βραχώδους πετρώματος, ώς έκ τούτου 
δέ αί έκβολαί παραμένουν βαθεϊαι καί άπηλλαγμέναι προσχώσεων. Ό ορμίσκος οΰτος φαί
νεται ότι έν τή άρχαιότητι άπετέλει τον τελευταΐον σταθμόν τών ναυτικών, οί όποιοι έπρό- 
κειτο νά ριψοκινδυνεύσουν τον έπικίνδυνον πλοΰν τοΰ έντεΰθεν άπλουμένου Ίονίου πελά- 
γους μέχρι τών ακτών τής Κάτω Ιταλίας.

Ενταύθα ήγείρετο κατά την άρχαίαν έποχήν ιερόν τοΰ Ποσειδώνος, τοΰ οποίου ή 
φύσις άνευ τής διεξαγωγής άνασκαφών δεν δύναται σαφέστερον νά καθορισθή. "Ο,τι έπί τής 
έπιφανείας φαίνεται, είναι ρωμαϊκοί άσβεστόκτιστοι τοίχοι, προς τούς οποίους συνήπτετο, κατά 
χώραν έτι ευρισκόμενον, έν ψηφιδωτόν όπερ άποκολληθέν μετεφέρθη είς τό μουσεΐον ’Αργο

ί Πάντα ταϋτα δημοσιεύονται ενταύθα παρεμπιπτόντως, τής νήσου. "Εν άγγεΐον ατελές μέ τά ίδια περιγράμματα 
εφόσον καί ή άνασπαφή έ'μεινεν άτελής και ό σκοπός τής πέριξ τών μορφών ώς ή άνωτέρω πελίκη εύρίσκεται παρά 
παρούσης δημοσιεύσεως είναι αί μυκηναϊκαί άρχαιότητες Collignon - Rayet, Ceramique grecque σ. XI είκ. 3.

Είκ. 4. 'Άνω: Πήλιναι χελιδόνες εκ τοϋ τάφον 2 Κράνης.
Κάτω: Λαβαι η πόδες μυκηναϊκών αγγείων εξ Οικοπέδων.
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6 AE 1932Σπυρίδωνος N. Μαρινάτου

I

I,

σχολίου. Τά ερείπια χαΰχα εύρίσκονται εντός τής σταφιδαμπέλου Σπυρίδωνος Άντωνέλλου.
Τά διατηρούμενα λείψανα τοίχων φαίνονται έπ'ι τοϋ σχεδίου είκ. 7. Τό ψηφιδωτόν 

έχει διαστάσεις 1,60Χ 1,10. Ή τέχνη είναι μετρία καί ή έκτέλεσις αρκούντως αμελής (είκ. 8). 
Αί ψηφίδες σύγκεινται εκ φυσικών λιθαρίων, μεγέθους ενός μέχρις ενός καί ήμίσεος τετρ, 
εκατοστού, έχουσι δε δύο μόνον αποχρώσεις, λευκήν (μετά τινων ψηφίδων ών τό χρώμα κλίνει

προς τό κιτρινέρυθρον) καί μέλαιναν. Λευ
κόν είναι τό έδαφος, μέλαινα δέη διακόσμη- 
σις. Αυτή άποτελεΐται έκ δύο ορθογωνίων 
πλαισίων (τό πρώτον 0,87X1,39, τό δεύτε
ρον 0,54X1,07), τό έκ τών όποιων εσώτε
ρον περικλείει την κυρίως παράστασιν: 
Τρίαιναν έν τφ μέσω καί άνά δύο δελφΐνας 
εκατέρωθεν. Μεταξύ τών δύο πλαισίων ύπάρ- 
χουσι κατά αποστάσεις αστερίσκοι. Αί ψηφί
δες εδράζονται έπ'ι λεπτού στρώματος άμμο
κονιάματος, έστρωμένου έπί 0,20 παχέος 
δαπέδου έξ ετέρου κονιάματος άποτελουμέ- 
νου έξ ασβέστου καί τεμαχίων οστράκων.

Τό δλον έρείπιον δεν φαίνεται να είναι 
άρχαιότερον τού δευτέρου μ. X. αίώνος. Έξ 
άλλων τεμαχίων ψηφιδωτών μετά γεωμετρι
κών σχεδίων φαίνεται, ότι ολόκληρον τό δάπε- 
δον θά έκαλύπτετο υπό τοιούτου διακόσμου.

Πλησίον τού ανωτέρω έρειπίου έγεί- 
ρεται παρεκκλήσιον (είκ. 6), διά τό όποιον 
ήρώτησα κατά την πρώτην έπίσκεψιν τής 
τοποθεσίας, μήπως τιμάται έπ’ όνόματι τού 
'Αγίου Νικολάου. Ή άπάντησις, ώς προσε- 

δόκων, υπήρξε καταφατική. Είναι ή συνήθης ιστορία τής διαδοχής έθνικών θεοτήτων υπό 
χριστιανού αγίου συγγενούς είδικότητος. Κατά την αρχαιότητα ό πλούς προς την Ιταλίαν 
καί Σικελίαν έγίνετο διά τής ακτοπλοϊκής οδού. Οί ναυτικοί έπροχώρουν κατά μήκος τής 
Ίονίου παραλίας μέχρι Κερκύρας, έξ ού καί ή σημαντική άνάπτυξις τής πόλεως έν τή 
άρχαιότητι. Έκεΐθεν πλέοντες ολίγον βορειότερον έξέλεγοντό στενώτατον μέρος τού 'Αδρίου 
μεταξύ Κεραύνιων καί Ότράντου, όπόθεν πάλιν άκτοπλοούντες προσήγγιζον εις Σικελίαν. 
Έν τούτοις δεν ήγνόουν, ότι ή συντομωτάτη οδός ήτο ή κατ’ ευθείαν γραμμήν από Πάλης 
τής Κεφαλληνίας προς τάς νοτιοϊταλικάς άκτάς, οί δε τολμηρότεροι τών έμποροπλοιάρχων 
έξέλεγον άναμφιβόλως, ιδίως δέ εις μεταγενεστέραν έποχήν, τό δρομολόγιον τούτο. «Ό 
άναχωρών κατά τήν εσπέραν από Πάλης καί βλέπων έτι κατά τήν έπομένην πρωίαν τον 
ήλιον νά άνατέλλη όπισθεν τής οξείας οροσειράς τού Αίνου, ήδύνατο ήδη κατά τήν έναρξιν 
τής επομένης νυκτός νά διακρίνη τήν φωτεινήν άτμώδη λάμψιν τής Αϊτνης προς Δυσμάς,

Είκ. 5. Πελίκη εκ τον τάφον 5 Κράνης.
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AE 1932

Είκ. 6. e0 ορμίσκος εις fisoir Βάλτσα Κατωγής (Ληξονρίον).

Αί άναακαφαί Goekoop έν Κεφαλληνία

ΕΙκ. 7. Βάλτσα. Τά φαινόμενα ίχνη τον ιερόν τον Ποσειδώνος.
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8 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1932

ώς πρώτον χαιρετισμόν τής γειτνιαζούσης Σικελίας»1. Τό δρομολόγιον τούτο ήτο άναμφι- 
βόλως tour de force διά τούς αρχαίους ναυτικούς, οϊτινες διά τοΰτο πλήρεις δέους θά προ- 
σήγγιζον είς τον έσχατον εκείνον όρμον τής ελληνικής γής, όπως εύχηθώσι προς τον παν- 
σθενή «πόντου μεδέοντα», έξαιτούμενοι την εύπλοΐαν.

Ή είς μυκηναϊκής εποχής ευρήματα επιτυχία των άνασκαφών 1930 συνίσταται είς την 
άνακάλυψιν ενός μυκηναϊκού τάφου είς θέσιν Οικόπεδα τής Πάλης και είς την εύρεσιν ενός

Είκ 8. Ψηφιδωτόν εκ του ιερού του Ποοειδώνος εις τα Βάλτοα.

μυκηναϊκού συνοικισμού πλησίον τής Κράνης, είς θέσιν Σταροχώραφα. Περί τούτων θά 
διαλάβωμεν συστηματικώς αμέσως κατωτέρω.

Αί άνασκαφαί 1931 καί 1932 περιωρίσθησαν, κατά ρητήν επιθυμίαν τής χορηγού, είς 
τά πέριξ τού χωρίου Λακκίθρα τής επαρχίας Λιβαθοΰς. Ενταύθα εΐχον ήδη καί προηγου
μένως ένεργηθή άνασκαφαί υπό Κυπαρίσση - Φιλαδελφέως, άνευ αποτελέσματος2. Κατ’άρχάς 
ήρευνήθη ή βορεία πλευρά τού χωρίου, όπου ολιγοήμερος άνασκαφή ήγαγεν είς τά αυτά 
περίπου αποτελέσματα προς τά των προκατόχων άνασκαφέων, ήτοι είς τήν άποκάλυψιν ενός 
φρέατος ένετικής εποχής, διότι τό έπιστόμιόν του φέρει εν οίκόσημον (είκ. 9, βλ. άνακάλυ-

1 Partsch, Kephallenia und Itliaka 40, οπού και άλλαι 2 Πρακτικά 1912 100 εξ. Πρβλ. ίδίωςτήν είκ. 3 (σελ. 103) 
ενδείξεις περί τής προτιμήσεως τής θαλασσίας ταύτης διόδου. πρός τον ήμέτερον πίν. 1 άνω.
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AE 1932 Αί άνασκαφαί Goekoop έν Κεφαλληνία

Είκ. 9. Λακκίϋρα. Φρέαρ Ένετικής εποχής μετά οικοσήμου.

■ψιν άλλου φρέατος Πρακτ. έ.ά. 100-101). Περ'ι τά πέντε λεπτά άνατολικώτερον άνεκαλύφθη 
καμαρωτός μικρός τάφος (είκ. 10). Οΰτος ήτο έκτισμένος εκ μικρών λίθων καί άφθονου 
κονιάματος, ήτο δε ανέκαθεν ορατός. Ή τομή του, ώς κα'ι έπι τής είκόνος διακρίνεται, είναι 
περίπου τετράγωνον, έντός τοϋ οποίου είναι 
εγγεγραμμένη ή καμάρα. Αί διαστάσεις του 
είναι μικρά! και χωρεΐ ακριβώς ένα μόνον 
άνθρωπον. Ή κατεστραμμένη νΰν είσοδός 
του έ'κειτο προς βορράν. Ό τάφος ήτο εντελώς 
σεσυλημένος, ουδέτών οστών έξαιρουμένων.

Μετά τά αποτελέσματα ταΰτα έστρά- 
φην προς την νοτίαν κλιτύν τοΰ χωρίου, 
τοποθεσίαν όντως μαγευτικήν, όπόθεν φαί
νεται ολόκληρος ή Λιβαθώ, ή Ζάκυνθος, 
αί άκταί τής Πελοποννήσου καί τό βαθυ- 
κύανον Ίόνιον, έν ω προς Άνατολάς ύψοΰ- 
ται ό έν μέρει άπορρώξ καί γυμνός, έν 
μέρει έλατοβριθής όγκος τοΰ Αίνου. Έπί 
τής κορυφής τοΰ λόφου τής Λακκίθρας 
κεΐται τό παρεκκλήσιον τοΰ Αγίου Νικολάου τών Αλιπράντηδων (δρα τήν είκ. 3 έν Πρα
κτικούς έ.ά. καί τον ήμέτερον πίν. 1 άνω), κατά δε τήν έναρξιν τής κατωφερείας ή «Πέτρα

τοΰ Βύρωνος», όπου κατά τήν παρά- 
δοσιν ό ’Αγγλος ποιητής συνήθιζε 
νά κάθηται διαρκούσης τής έν Κε
φαλληνία παραμονής του1. Ή κλι
τός αυτή καλύπτεται ολόκληρος υπό 
σχεδόν άδ ιαπεράστου δάσους άγαυών 
(Agave Americana, πίν. 1). Εις έν 
σημεΐον ύψοΰται μία ξυλοκερατέα 
(πίν. 1 κάτω) υπό τήν όποιαν, κατά 
τήν έπιτόπιον παράδοσιν, έκρύπτετο 
θησαυρός. Φαίνεται ότι ή παράδο- 
σις αυτή πηγάζει έκ τής εύρέσεως 
άλλοτε πλουσίου τίνος μυκηναϊκοΰ 
τάφου, διότι πράγματι εις ολίγων 
μέτρων άπόστασιν από ταύτης προς 

Δυσμάς άνεκαλύφθησαν δύο ορθογώνιοι λαξευτοί τάφοι, ό τάφος Α καί ό τάφος Β. Άμφό- 
τεροι περιειχον πολλά μυκηναϊκά αρχαία, άλλ’ ιδιαιτέρως πλούσιος ήτο ό Α.

Κατά τό έτος 1932 αί άνασκαφαί έπεξετάθησαν έτι δυτικώτερον έφ’ όλης τής κλιτύος.

Ely.. 10. ΛακκίΟρα. Καμαρωτός κτιοτος τάφος.

1 Γνωστόν δτι ό λόρδος Byron πλεύσας εις τήν Ελλάδα Κεφαλληνίαν, όπου παρέμεινεν από Αύγουστου μέχρι 
προτού προσέγγιση εις τό Μεσολόγγι προσωρμίσθη εϊς Δεκεμβρίου τοΰ 1823.

2
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AE 193210 Σπυρίδωνος N. Μαρινάτου

μέχρι τοϋ έκκ?ι,ησιδίου τοΰ "Αγίου Νικολάου και πέραν έτι τούτου, δπου τά ϊχνη τών προη
γουμένων ερευνών Κυπαρίσση - Φιλαδελφέως ήσαν έτι ορατά. Ούδέν άξιόλογον αποτέλεσμα 
προέκυψεν εντεύθεν, πλήν τής εύρέσεως τάφων τινών ρωμαϊκών και μεταγενεστέρων (είκ. 11). 
Τουναντίον ή προς άνατολάς έπέκτασις τών άνασκαφών άπέβη μάλλον καρποφόρος. "Η 
ΰπαρξις πολυαρίθμων «βόθρων» ως τούς έπίστευον ακόμη τότε, (περί τούτων θά διαλάβω-

μεν κατωτέρω) με έπεισε νά έπιμείνω εις 
την έρευναν, παρά τό μέγα ύψος τής έπι- 
χώσεως, την ενοχλητικήν παρουσίαν τών 
αθανάτων και τάς παρεμβληθείσας δυ
σκολίας έκ μέρους τών ιδιοκτητών τοΰ 
χώρου. Πράγματι κατά τό μέρος τούτο 
άνεκαλύφθησαν δύο έτι τάφοι, ό τάφος Γ, 
δστις ήτο μικρογραφία θαλαμοειδούς τά
φου άλλ’ ήτο πλήρης αγγείων, καί ολίγον 
περαιτέρω ό τάφος Δ, δστις ήτο μέγα 
σπήλαιον περιέχον δωδεκάδα λάκκων, 
αλλά σεσυλημένων και εν μεγάλη αταξία. 
Περί πάντων τούτων τών μυκηναϊκών 
Πάλ,ης και Λιβαθούς ευρημάτων θέλ,ει 
επακολουθήσει νύν λεπτομερής έκθεσις.

2. Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

'Η τοποθεσία «Στά Οικόπεδα» κεΐ- 
ται έπι τής χερσονήσου Πάλης (σήμερον 
Παλικής), άπέχουσα περί τάς δύο ώρας 
τού Ληξουρίου (προς ΒΔ) και περϊ τά 
δέκα πέντε λεπτά τού χωρίου Κοντογε- 
νάδα. Ενταύθα έπισυνέβη άλλοτε καθί- 

ξησις καϊ κατολίσθησις τού εδάφους λόγω χειμερινών ραγδαίων βροχών καϊ ούτως άνεφά- 
νησαν έπϊ τής επιφάνειας τών αγρών διάφορα αρχαία, τά όποια μοϊ έπεδείχθησαν. Έπεσκέ- 
φθην είτα καϊ ό ίδιος τήν τοποθεσίαν και συνέλεξα άλλας έτι αρχαιότητας, δημοσιευθείσας 
εν Αρχ. Δελτίφ 6, 1920-21 Παράρτ. σ. 175 εξ. Έκ τής πληθύος τών οστράκων και οστών 
συνεπέρανα δτι έπρόκειτο περϊ μυκηναϊκού «λακκοειδούς» τάφου. "Η άνασκαφική έρευνα 
έπετεύχθη τό πρώτον τώ 1930 διά τής χορηγίας Goekoop, άρχίσασα τήν 6πν Αύγούστου. 
Εκ τού ήμερολογίου τών άνασκαφών αποσπώ τά ακόλουθα1:

«Ή σκαφή ήτο δυσχερεστάτη εις συναγωγήν παρατηρήσεων, επειδή τό έδαφος κατ’ 
εκείνο τό μέρος έχει ΰποστή καθίζησιν άνω τών 4 μέτρων, ταυτοχρόνως δ έχει κατολισθήσει 
προς τα ανατολικά, δπου τό έδαφος έχει κλίσιν. Οΰτω λοιπόν τό μόνον τό όποιον ήδυνήθην 
νά εξακριβώσω, είναι τά ακόλουθα γεγονότα:

Είκ. 11. Λακκίϋρα. Τάφος ρωμαϊκής ή πρωτοχριστιανικής εποχής.

1 Περικοπα'ι τιδέμεναι τοΰ λοιπού εντός γωνιωδών εισαγωγικών (« ») σημαίνουσιν αποσπάσματα τοΰ ήμερολογίου.
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AE 1932 Al άνασκαφαϊ Goekoop έν Κεφαλληνία 11

«Τά κατά τό 1920 τυχαίος γενόμενα ευρήματα ώς και άλλα τα όποια εγώ εΰρον εις 
τά πέριξ (τό έδαφος αποτελεί κατωφέρειαν 45° ένεκα τής κατολισθήσεως), εύρίσκοντο 
εκεί όμοΰ μετά οστών κυριολεκτικός θρυμματισμένων, διότι παρεσύρθησαν καί συνεπιέσθη- 
σαν μετά των χωμάτων εξ άνωτέρου επιπέδου. Άναζητών τό αρχικόν τοΰτο μέρος ευρον 
εις άπόστασιν 5 περίπου μέτρων ύτ|ιηλότερον καί εις βάθος όλιγώτερον τοΰ ήμίσεος μέτρου, 
ένα ή μικυκλικόν ή μάλλον παραβολικόν περίβολον, ούτινος μόνον ή κατωτάτη σειρά των 
λίθων, ενιαχού δέ δΰο σειραί έσωζοντο. Ενεκα τής κατολισθήσεως προς την μνημονευθεϊσαν 
κατωφέρειαν έχάθη τό υπόλοιπον τοΰ περιβόλου (τό ανατολικόν τμήμα), όστις φαίνεται ότι

Εικ. 12. ’Αριστερά: Σχέδιον τον ταφικον περίβολον Οικοπέδων.
Δεξιά : Εις επιτύμβιος (;) και δύο έτεροι πελεκητοί λίΰοι.

ήτο κυκλικός, τό δέ παραβολικόν σχήμα προήλθεν εκ παραμορφώσεως. Προς τό αντίθετον 
ακριβώς τής κατολισθήσεως μέρος, ήτοι προς Δυσμάς, ύπήρχον λίθοι έστρωμένοι επί τοΰ 
εδάφους, οΐτινες προφανώς έπεσον έκ τοΰ περιβόλου. Καί οΰτοι όμως δεν ήσαν πολλοί. Θά 
άπετέλουν μίαν ακόμη έστω καί δύο σειράς τής τοιχοποιίας τοΰ περιβόλου. Επειδή δ’ ό 
περίβολος ούτος άπετελεΐτο έκ μονού τοίχου, ήτοι πολύ λεπτού καί προχείρου, διά τοΰτο 
συνάγεται τό άναγκαϊον συμπέρασμα ότι: Ή πρόκειται περί προχειροτάτου μικρού θολο·>- 
τοΰ τάφου, (μεγίστη διάμ. 2 μέτρα), όστις υπενθυμίζει τούς παμπαλαίους τοιούτους τών 
Κυκλάδων, ή πρόκειται απλώς περί κυκλικού περιβόλου ή τέλος έφερεν ούτος πρόχειρον 
επίπεδον ξυλίνην στέγην. Δυστυχώς βεβαιότερα συμπεράσματα δεν δΰναται νά συναγάγη τις. 
Καί λίθοι πολλοί άναμφιβόλως θά ελλείπουν, ίσως δέ καί δέν εΰρίσκεται είς τήν αρχικήν 
του θέσιν τό οικοδόμημα, αλλά μετεκινήθη υπό τών χθονίων δυνάμεων.

«Σπουδαϊον είναι, ότι μεταξύ τών λίθων τοΰ ταφικοΰ τούτου κατασκευάσματος εύρί
σκοντο καί αρκετοί πελεκητοί. Τρεις έξ αυτών θά έχαρακτηρίζοντο ύπ’έμοΰ ασφαλώς ώς 
επιτύμβιοι στήλαι, άν δέν συνέβαινε τό άλλο γεγονός, ότι ύπάρχουσι καί άλλοι πελεκητοί 
λίθοι αρχιτεκτονικής χρήσεως. Ούτοι θά έλήφθησαν έκ τίνος αχρήστου οικοδομήματος,
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12 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1932

έχουσι δ’ εντομήν ώς εί ήσαν παραστάδες θυρών. Εις λίθος τοιοΰτος φέρει καί δύο όπάς. 
Εις άλλος τέλος είναι πρόχυσις εκ στέμφυλο-ή ελαιοπιεστηρίου, τό δε σχήμα του είναι 
αύτοΰσιον προς τούς σήμερον έ'τι έν χρήσει «μπούζους» των ληνών.

«Εντός τοϋ περιβόλου εύρέθησαν ολίγα μόνον ευρήματα (πήλινα καί στεατίτινα σφον- 
δύλια, τεμάχια χαλκών σκευών), τα οστά όμως διατηρούντο εις πολύ καλυτέραν κατάστασιν,

τινά μάλιστα εύρίσκοντο 
καί σχετικώς είς φυσικήν 
θέσιν (κνημιαΐα καί μη
ριαία οστά). Επομένως 
ενταύθα έχομεν τον αρχι
κόν ενταφιασμόν, πράγμα 
όπερ ουδέποτε παρετη- 
ρήθη διά τά έκτος τού τά
φου γενόμενα ευρήματα.

«Οί νεκροί τών άνωτά- 
των στρωμάτων φαίνεται 
ότι εΐχον καί τά πλουσιό
τερα κτερίσματα. Διά τούτο 
εύρέθησαν ταΰτα έκτος 
τού περιβόλου είς τήν 
ανατολικήν κατωφέρειαν.

« Έξαιρετικώς πλούσιος 
δεν ήτο ό τάφος, σχετικώς 
όμως προς τά κεφαλλη- 
νιακά μυκηναϊκά ευρή
ματα άπέδωκεν αρκετά 
πράγματα: Μέγα πλήθος 
πήλινων σφονδυλίων καί 
κομβίων κωνικών έκ στεα- 
τίτου, ψήφους πολλάς έκ

Είκ. 13. 3Αγγεία εκ τον τάφον Οικοπέδων. ο, λ \ /σαροιου, κεφαλας καρφί-
δων έξ όρείας κρυστάλλου, έξαρτήματα περιδέραιων έξ ύαλ,ομάζης κλπ. Μετάλλινα αντικεί
μενα εύρέθησαν τέσσαρες σφηκωτήρες χρυσοί καί πολλά τεμάχια έκ χαλκών αντικειμένων. 
Επίσης συνελέγησαν δύο μεγάλοι κάλαθοι οστράκων, άλλ’ακέραιος έξήχθη εις μόνος μικρός 
μόνωτος κύαθος έγχωρίας κατασκευής, έξ άτελώς ώπτημένου καστανόμέλανος πηλού. Κατά 
τό 1920 εύρέθησαν μικρά τινα ακέραια αγγεία, άλλ’αύτά καί μόνα φαίνεται ότι περιεσώ- 
θησαν έκ τής γενικής άναστατώσεως τού έδάφους.»

Είς τά τότε γραφόμενα τού ημερολογίου μου δεν ύπολείπεται νά προστεθώσι πολλά 
πράγματα. Τό σχέδιον τού εύρεθέντος περιβόλου παριστά ή είκ. 12, τά δε ύπόλοιπα εύρή- 
ματα αί είκ. 13-16 καί ό πίν. 14. ’Ακριβείς παρατηρήσεις ήσαν δυστυχώς ανέφικτοι. Νομίζω
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AE 1932 Ai άνασκαφαί Goekoop έν Κεφαλληνία 13

ότι ή πιθανωτέρα ερμηνεία είναι ότι έπρόκειτο περ'ι μικρού τύμβου, όστις κύκλω εφερε τό 
ταπεινόν εκείνο και πρόχειρον περιχείλωμα έκ μιας ή δύο σειρών αργών λίθων. Πρόχειρον 
κα'ι πτωχικόν κατασκεύασμα, διά τό όποιον δεν έλλείπουσιν άπώτεραι ή εγγύτεροι άναλογίαι 
προς σύγκρισιν. Τό πλησιέστερον τοπικώς, ίσως δε καί χρονικώς παράδειγμα θά ήσαν οί 
«αχαϊκοί βασιλικοί» τάφοι παρά τό Στενό ΛευκάδοςΦαίνεται ότι και οΰτοι ήσαν τυμ- 
βοειδή υψώματα2, αν καϊ εντός αυτών περιέ- 
κλειον ιδιαιτέρους τάφους. Τών Οικοπέδων 
ό τάφος περιεΐχεν όμαδικώς πολλούς νε
κρούς, υπέρ αυτόν δε φαίνεται ότι ύψοΰντο 
αί στήλαι, διότι πιστεύω ότι λίαν πιθανώς οί 
εύρεθέντες λίθοι ήσαν σήματα υπέρ τον 
τύμβον, ως καϊ ό D5rpfeld υποθέτει διά 
τούς τύμβους τού Στενού.

Τό σχήμα τών δύο έκ τών λίθων τού
των έπι τής είκ. 16 αρκετά εύγ?ώόττως όμιλε! 
περί τού πράγματος. Ό τρίτος θραυσθεϊς 
άπωλέσθη δυστυχώς μέχρις ότου διανύση 
τήν οδόν προς τό μουσεΐον “Αργοστολιού, 
ώς έκ τούτου δέ παραθέτω άντίγραφον τού 
έν τφ ήμερολογίω τών άνασκαφών ιχνογρα
φήματος (είκ. 12). Τό υλικόν είναι μαλακός 
πωρόλιθος, τό δ’ ύψος τών δύο μεγαλυτέ- 
ρων σημάτων ήτο 50 εκατοστών.

Επιτύμβια σήματα κατά τήν μυκη
ναϊκήν έποχήν είναι γνωστά άπό τών βασι
λικών τάφων τής άκροπόλεως τών Μυκηνών 
καϊ έφεξής3, άλλ’ ούδέποτε εύρέθησαν ταύτα 
έντελώς κατά χώραν. Έχρησιμοποιοΰντο εις 
όλων τών ειδών τούς τάφους, ώς οί μνημο- 
νευθέντες, οί λαξευτοί και θολωτοί. Φαίνεται ότι καϊ έν Κρήτη δέν ήσαν άγνωστα τά σήματα, 
άν κρίνωμεν έξ ενός τοιούτου εύρεθέντος παρά τήν Κνωσόν (ούχι όμως κατά χώραν). Τό 
σχήμα του είναι έντελώς άνάλογον προς τό τής ήμετέρας είκ. 16 αριστερά. Κατάλογον όλων 
τών έπιτυμβίων μυκηναϊκών στηλών δίδει ό Sir A. Evans4, εις ας προσθετέον και μίαν 
ακόμη εύρεθεϊσαν εις τό ύστερο μυκηναϊκόν νεκροταφεΐον τής Ίαλύσου έν Ρόδφ (Annuario 
Atene 6- 7, 1923-24 150 είκ. 72. [Maiuri]).

Είκ. 14. 9Αγγεία εντόπιας τεχνικής έξ Οικοπέδων.
(Το άγγεϊον άνω αριστερά ανήκει εις τήν μυκηναϊκήν τεχνικήν. Το κατώ- 
τατον διττλονν άγγεϊον εχει κακώς σνμπεπληρωμένας τάς λαβάς, αΐτινες 

επρεπε να είναι νψηλότεραι, ελλειη>οειδονς σχήματος).

1 Dorpfeld-Goessler in Dorpfeld’s Alt - Itkaka 217 έξ., 
Ιδίως 220. Beil. 35-41 καϊ πίν. 13-14. ’Ενδιαφέρον επίσης 
είναι νά xovioOfj τό γεγονός, δτι οί τύμβοι χώματος οΐτινες 
έκάλυπτον τούς εσχάτως ευρεθέντας μεσσηνιακούς τάφους, 
περιεβάλλοντο υπό κρηπΐδος. ”1δ. τήν μελέτην τοϋ Natan 
Valmin, Tholos Tombs and Tumuli έν Corolla archaeolo- 
gica Gustavo Adolpho dedicata (1932) o. 218,.

2 Όρα καί τήν άναπαράστασιν, όφειλομένην εις τήν 
αριστοτεχνικήν χεϊρα τοΰ Krischen: Bilder zu Dorpfeld- 
Riiter, Homers Odyssee άρ. 15.

3 Tsountas-Manatt, The Mycenaean Age 153 έξ. Άβε- 
βαίας ενδείξεις παρέχει καί ό Valmin έ. ά. 219.

4 The Shaft Graves and Bee-hive Tombs of Mycenae 
61 έξ. καί είκ 45.
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14 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΈ 1932

Ό τάφος των Οικοπέδων, δστις κατά ταΰτα Μ ήτο τύμβος φέρων πλείονας στήλας 
επ’ αυτού, παραμένει προς τό παρόν τό πρώτον καί μόνον ίχνος τής μυκηναϊκής άρχαιό-

τητος εν τή χερσονήσω Πάλης. Προς κατασκευήν τής 
κρηπϊδος του έχρησιμοποιήθησαν και λίθοι άρχιτεκτο- 
νικώς έπεξειργασμένοι. Εΐς μάλιστα εξ αυτών, (σημειού- 
μενος διά τού ψηφίου Α εν τώ σχεδίω είκ. 12) εύρέθη 
ένεκτισμένος εντός τής κρηπϊδος ταΰτης. Πρόκειται άρά 
γε περϊ πεσόντων πολεμιστών έξ άλλης επαρχίας τής 
νήσου,οϋς έκάλυψε τύμβος χυθείς παραπλεύρως καπνι- 
ζόντων ερειπίων, ών έχρησιμοποιήθησαν οί λίθοι; Ή 
Πάλη χωρίζεται τής υπολοίπου νήσου διά φυσικών 
συνόρων, υπό μερικών δ’ ομηριστών τής άρχαιότητος 
έταυτίζετο προς τό Δουλίχιον1. "Οπως δήποτε, ή επαρ
χία τής νήσου ή κυρίως παρουσιάσασα πλούσιον μυκη
ναϊκόν πολιτισμόν και διά τών προγενεστέρων άνα- 
σκαφών και διά τών παρουσών ερευνών, είναι ή 
Λιβαθώ μετά τής περιοχής τής Κράνης, περϊ ών εκτί
θεται αμέσως κατωτέρω.

3. Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ

Ή μικρά, άλλ’ εύφορωτάτη πεδιάς ήτις κεϊται 
πέραν τού μυχού τού Κουτάβου ήτο ή κυρία περιοχή 

τής αρχαίας Κράνης, διατηρήσασα μέχρι σήμε
ρον τό όνομα τής πόλεως: Κρανιά. Ότι την 
Κρανιάν επομένως ένέμοντο καί οί μυκηναϊκοί 
κάτοικοι τής νήσου είναι λίαν νοητόν. Τάς 
πρώτας επιτυχίας έσημείωσαν ενταύθα αί 
έ'ρευναι Κυπαρίσση, διά τής άνακαλύψεως τών 
λαξευτών τάφων τών Διακάτων2. Αί ϊδικαί μου 
περαιτέρω έ'ρευναι εϊς τήν τοποθεσίαν ταύτην 
δεν ήγαγον εις τήν εύρεσιν άλλων ιχνών, πλήν 
τής έξακριβώσεως ότι καί ενταύθα ύπάρχουσι 
πέριξ τών τάφων αρκετοί «βόθροι», περί ών

τους είχε παρατηρήσει καί εν μέρει ερευνήσει 
ως φαίνεται, ό Κυπαρίσσης, άν καί εν τή δημο
σιεύσει του δεν αναφέρει τι περί αυτών.

Περισσότερον καρποφόροι άπέβησαν αί έ'ρευναι ολίγα λεπτά περαιτέρω προς Νότον, 
πάντοτε δ έπϊ τών προπόδων τής αυτής λοφοσειράς ένθα έλαξεύθησαν οί ανωτέρω τάφοι,

1 Στράβ. 456 «Ουδέ Παλεΐς Δουλίχιον ύφ3 Όμηρου λέ- «ΓΓαλεις εκαλούντο Δουλιχιεις τά αρχαιότερα», 
γονται, ώς γράφει Φερεκύδης». Πρβλ. καί Παυσ. 6,15, 7: 2 Άρχ. Δελτ. 5, 1919 92 έξ.

θά διαλάβωμεν κατωτέρω. Τούς βόθρους τού-

Είκ. 16. 3Επιτύμβιοι στήλαι(;) έξ Οικοπέδων.

Είκ. 15.
Πήλιναι ψήφοι και οφονδνλια εξ Οικοπέδων.
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AE 1932 Αί άναακαφαί Goekoop έν Κεφαλληνία 15

εις θέσιν καλουμένην άκριβέστερον Σ(ι)ταροχώραφα. Ενταύθα άνεκαλύφθησαν τα ίχνη τού 
συνοικισμού,εις τον όποιον άνήκον προδήλως οί υπό τού Κυπαρίσση εύρεθέντες τάφοι. Δυστυ
χώς ή έπίχωσις ενταύθα είναι ελάχιστη, ένεκα τής άρχομένης ήδη άνωφερείας τού βουνού, 
ή δέ κατά καιρούς καλλιέργεια κατέστρεψε τά ίχνη τών κατοικιών. Ή προϊστορική κερα- 
μεική, ήτις ήτο ορατή έπ'ι τής έπιψανείας, ήγαγεν είς μίαν δοκιμαστικήν σκαφήν ολίγων ημε
ρών. ’Αποτέλεσμα ήτο ή εΰρεσις τών ιχνών αρκετών οικιών, άλλ’ είς ελεεινήν κατάστασιν, 
αφού τό ύπαρχον χώμα δεν ύπερέβαινεν είς ύψος τά 50 εκατοστά. Μόνον εν οικοδόμημα

διετηρεΐτο είς σχετικώς 
καλήν κατάστασιν, ήτο δέ 
κα'ι άξιολόγως εύρΰ, αλλά 
δυστυχώς ή σκαφή του 
δεν κατέστη δυνατόν νά 
περατωθή, διότι προχωρεί 
εντός παρακειμένου αγρού 
έ'χοντος διαφοράν επιπέ
δου καί λίθινον τοίχον ώς 
σύνορον, δεν εϊχομεν δέ 
τήν άδειαν τών ιδιοκτητών 
προς διατάραξιν τής περι
ουσίας των (είκ. 17).

«Τού οικοδομήματος 
άνεσκάφησαν οί τρεις τοί
χοι... Ή εντελώς άνασκα- 
φεΐσα πλευρά (ή νοτία) 
έχει μήκος 6,80 οί δέ δύο 

άλλοι τοίχοι παρηκολουθήθησαν είς μήκος 4,20 μέχρι τών συνόρων τού γειτονικού αγρού. 
Τό πάχος τών τοίχων είναι 0,70, σΰγκεινται δ’οΰτοι εξ άργών λίθων έξ ών σφζεται μία 
μόνον ή δύο σειραί καί λήγουσιν ειτα οί τοίχοι όμαλώς καί ίσοϋψώς, άγνωστον όμως άν 
τούτο οφείλεται είς τό άροτρον ή μάλλον είς τό γεγονός, ότι οί τοίχοι άπό τού ύψους τού
του καί εφεξής ήσαν έξ ωμών πλίνθων. Ούδέν χώρισμα παρουσίασεν ή οικία... Είς ένα 
παρακείμενον αγρόν εύρον τεμάχιον έκ λεπίδος όψιανού, τό πρώτον ίσως καί μόνον μέχρι 
τούδε γνωστόν, έκ Κεφαλληνίας

Αί διαστάσεις τού οικοδομήματος τούτου καί τό σημαντικόν όπως δήποτε πάχος τών 
τοίχων θά έδιδον τήν έντύπωσιν μεγάρου, ήθελον δέ συνεχίσει πάση θυσία τήν άνασκαφήν, 
άν τυχόν άνευρίσκετο βάσις τις κίονος ή άλλο άξιόλογον εύρημα, όπερ νά προδίδη τήν ιδιό
τητα σπουδαίας οικοδομής. Δέν έσημειώθησαν όμως ή κοινά καί ευτελή ευρήματα, ιδίως 
τεμάχια κεραμεικής, έκ τών οποίων άλλα σύγκεινται έκ τού λευκού ή πρασινωπού εύθρύπτου 
«πρωτοκορινθιακοΰ» πηλού, άλλα δέ άνήκουσιν είς σκεύη τής έντοπίας χονδροειδούς τεχνο
τροπίας. Γενικώς ή κεραμεική παρουσιάζει απόλυτον αναλογίαν προς τήν τών Οικοπέδων, 
άφθονοΰσι δ’ ένταύθα ώς καί έκεϊ τά τεμάχια κυλικών «ύψιποδων», άριθμούμενα κατά

Είκ. 17. Μυκηναϊκή οικία είς {Ηοιν Σταροχωραφα Κρανιάς.
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16 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1932

δεκάδας, (είκ. 18, ι-4) και σύγκεινται εκ τοϋ αύτοϋ ακριβώς λευκοϋ ή ύποπρασίνου πηλού. 
"Εν μόνον τεμάχιον (άρ. 5) φέρει ίχνη γραπτής διακοσμήσεως (ζώνης). Ή κεραμεική αΰτη 
είναι τροχοποίηιος και ποιότητος άσυγκρίτως καλυχέρας από χήν ένχοπίαν, ήχις είναι χειρο

ποίητος, μετά τοιχω
μάτων παχέων, χρώ
ματος μελανού ή 
καστανερύθρου καί 
όπτήσεως λίαν ατε
λούς. Ενίοτε επί τής 
τελευταίας ταύτης 
άπαντώσιν εγχάρα
κτοι διακοσμήσεις. 
Ή είκ. 18 δεικνύει 
όστρακα έκ τής εν 
λόγφ μυκηναϊκής οι
κίας, άνω μεν έκ τής 
πρώτης συλλογής, 
κάτω δε έκ τής δεύ
τερος. Έκ τής τελευ
ταίας ταύτης μερικά 
φέρουσιν αποτυπώ
ματα οίονεί ψιάθου 
ή άναλόγου πλέγμα
τος (άρ. 8, τό τεμά
χιον τούτο φαίνεται 
νά άνήκεν εις τροχοει
δές τι άντικείμενον), 
έτερα δε αποτυπώσεις 
τριγωνικός περιέρ
γως όμοιας προς τάς 
τής σφηνοειδούς γρα
φής (άρ. 7)’.

Εντός τής οικίας εύρέθησαν έπίσης άρκεταί «δίχηλοι» λαβαί (ή μάλλον πόδες αγγείων;) 
(είκ. 18, β), ών αφθονία έσημειώθη έπίσης μεταξύ τής κεραμεικής τών Οικοπέδων (είκ. 4, 
κάτω). "Ετερα ευρήματα έσημειώθησαν τέλος έν κωνικόν σφονδύλων στεατίτου, ορθογώνιον 
πλακίδιον λίθινον (άκόνη;) καί λεπίς κατά τό σχήμα παρομοία προς τάς έξ όψιανού, αλλά 1

Είκ. 18. Κεραμεική εκ τής μυκηναϊκής οικίας. ”Ανω μυκηναϊκή, κάτω εντόπια χειροποίητος.

1 Τοιαϋτα αποτυπώματα είναι συνήθη εις τήν προμυκη- σις, λχ. BSA 3, 1896-7 πίν. 5 (έκ Σύρου). Phylakopi πίν. 6.
ναϊκήν κεραμεικήν τής 'Ελλάδος, άλλοτε μέν έκ ψιάθων ή Blegen, Zygouries 117 είκ. 109. Τριγωνικά αποτυπώματα:
καλάθων προερχόμενα, άλλοτε δέ τυπωθέντα ως διακόσμη- έ. ά. είκ. 114, 1.
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συνισταμένη έκ λευκού πυριτοειδούς λίθου (πίν. 14)'. Ή οικία των Σιταροχωράφων ώς 
καί τά λείψανα των υπολοίπων εύρεθεισών έκαλύφθησαν μετά τό πέρας τής εργασίας. Μία 
περαιτέρω σκάφη ένδείκνυται υπό καλυτέ
ρους ορούς, δεδομένης τής σπάνιος τών 
μυκηναϊκών συνοικισμών.

4. ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΗΣ ΛΑΚΚΙΘΡΑΣ

Τό ύψωμα έπϊ τού οποίου κεΐται τό 
χωρίον Λακκίθρα (άπέχον τού Αργοστο
λιού 9 χιλιόμετρα) σχηματίζει αρκούντως 
απότομον κλιτόν προς Νότον, ή από τής 
οποίας θέα είναι μαγευτική καί αναπεπτα
μένη προς την θάλασσαν. Έν τή αρχαιολο
γική βιβλιογραφίφ ή Λακκίθρα δεν είχε 
μέχρι σήμερον να έπιδείξη τίποτε τό άξιό- 
λογον, ότι μη τάς βραχείας άκάρπους έρευνας 
Κυπαρίσση - Φιλαδελφέως1 2 καί μίαν αόρι
στον παλαιάν μαρτυρίαν, ότι εκεί είχον 
εύρεθή άλλοτε νομίσματα3. Ή σΰστασις τού 
εδάφους ενταύθα είναι συμπαγής βράχος 
ι|ιαμμιτικής φύσεως ούχί πολύ σκληρός, άλλ’

τά πετρώματα άτινα έξέλεγον προς λάξευσιν 
τάφων έν τή μυκηναϊκή έποχή. Μεταγενέ
στεροι λατομήσεις έχουν αλλοιώσει τήν έπι- 
φάνειαν τού βράχου, άλλ’ ούχί βεβαίως εις 
μέγαν βαθμόν. Τό μέρος ένθα εύρέθησαν οί
δύο πρώτοι τάφοι Α καί Β έχει έντελώς , .^ Εικ. W. 2,χεοιον τάφον Α.
σχεδόν καθέτους τάς παρειάς, μόνον δέ
κατά τήν ολίγον άνατολικωτέραν τοποθεσίαν τών τάφων Γ καί Δ ή κλίσις τού βράχου 
αποβαίνει ήττον απότομος.

1 Τοιοΰτον υλικόν πρός λήψιν λεπίδων είναι σπάνιον. 
Εις τόν καθηγητήν κ. Karo οφείλω τήν πληροφορίαν, ότι 
όμοιας λεπίδας είδεν έν Κερκΰρφ. "Ισως τό υλικόν τοΰτο 
έχει βορειοτέραν τήν καταγωγήν, άν καί ανευρίσκεται έν 
Κρήτη κατά τήν 3ην χιλιετηρίδα: Xanthudidis, Vaulted 
Tombs of Mesara 21 (Κουμάσα). [Διαρκοΰσης τής άνα- 
σκαφικής περιόδου τοΰ 11)33 έν Κεφαλληνίφ, άνεΰρον τόν 
ύπόλευκον τούτον πυρίτην καί ε’ις άλλα σημεία τής νήσου. 
Εις τόν όρμον τοΰ χωρίου Μηνίες, φαίνεται ότι ύπήρχεν 
έργαστήριον κατασκευής έργαλείων έκ πυρίτου. Σημείωσις 
διορθώσεων].

2 ΠΑΕ 1912 103-4.

3 Ό Otto Riemann, Recherche.s Archeologiques sur les 
lies Ioniennes II, Cephalonie (1879) σελ. 29 αναφέρει ότι 
κατά τάς πληροφορίας τοΰ νομισματοσυλλέκτου Άντ. Μηλια- 
ρέση είχον εΰρεθή άλλοτε έν Λακκίθρα περί τά 40 νομί
σματα. Ταΰτα κατά τόν ίδιον πληροφορητήν ήσαν τών 
πόλεων Πάλης, Πρόννων, ’Αθηνών, έτι δέ τών βασιλέων 
Φιλίππου καί ’Αλεξάνδρου. Βλ. τήν κατωτέρω άναφερομέ- 
νην άνεΰρεσιν ένός νομίσματος Λευκάδος καί δώδεκα βυζαν
τινών σκυφωτών ΰφ’ήμών. Διά τήν προμήθειαν τοΰ σπα
νίου βιβλίου τοΰ Riemann οφείλω νά έκφράσω καί έντεΰ- 
θεν τάς ευχαριστίας μου πρός τόν κ. Άθ. Ρωμανόν.

3
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18 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1932

Πάντων των εύρεθέντων τάφων, πλήν τοΰ κλιβανοειδώς μικρού Γ, είχον καταπέσει αί 
στέγαι ήδη εν τή άρχαιότητι. Οί έκ τούτων ογκόλιθοι έκειντο ακόμη έπ'ι τόπου εντός των 
τάφων Α και Β (πίνακες 2 και 3 άνω), ένω εν τφ τάφω Δ είχον ούτοι έξαφανισθή καί τό 
σπήλαιον ολόκληρον ήτο πλήρες έπιχώσεως. Εις τά δύο άλλα μνημονευθέντα, καθώς καί είς

Α τό Γ ή έκ φορυτοΰ έπίχωσις έφθανε μέχρι
τής στέγης ή ολίγον κατωτέρω ταύτης, επί 
τής έπιχώσεως δέ ταύτης έπεκάθηντο ο[ 
ογκόλιθοι τής διαρραγείσης στέγης. Τούς 
ογκολίθους τούτους ήναγκάσθημεν νά 
διαρρήξωμεν διάπυρίτιδος, όπως καταστή 
δυνατή ή άπομάκρυνσίς των καί πραγμα
τοποιηθώ ή άνασκαφή τών σπηλαίων.

Ή κατασκευή τών τάφων. (Εικόνες 
19-28, 38-40 καί πίν. 2-3). Οι τάφοι

Β

ί

ΕΙκ. 20. Σχέδιον τάφον Β. Εϊκ. 21. Σχέδιον τάφον Γ.

Α καί Β, κείμενοι είς ολίγων μέτρων άπόστασιν παρ’ άλλήλους, είναι ασφαλώς δύο δίδυμοι 
Τό σχήμα, αί διαστάσεις καί έν γένει ή κατασκευή των είναι έντελώς τά αυτά, δεν 

υπάρχει δέ αμφιβολία ότι καί έ?αχξεύθησαν σχεδόν συγχρόνως. Ή είσοδος άμφοτέρων, 
καθώς καί τών ετέρων δύο Γ καί Δ έβλεπε προς Ν. ή ΝΑ άναγκαστικώς, έφόσον ή κλιτύς 
τοΰ λόφου στρέφεται προς τούτο τό σημεΐον τοΰ όρίζοντος. Τά σπήλαια Α καί Β έχουσι 
λαξευθή σχεδόν κανονικώς τετράγωνα, διαστάσεων περίπου 5X5 μέτρων. Ό τάφος Β είναι 
κανονικότερος, έν ώ ό Α φέρει κατά την απέναντι τής εισόδου πλευράν έλαφράν κογχοειδή 
καμπυλότητα. Έκ τής στέγης διατηρείται είς άμφοτέρους τούς τάφους μόνον μικρόν τμήμα
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AE 1932 Αί άνασκαφαϊ Goekoop έν Κεφαλληνία 19

τής ΒΑ. γωνίας, τό δέ ύψος έξικνεΐται εις 1,80-1,90, ήτοι οί τάφοι έλαξεύθησαν αρκούντως 
υψηλοί, ώστε να χωρώσιν άνέτως δρθιον άνδρα. Είς άμφοτέρους αί πλευραί καί αί γωνίαι 
δεν ύψοΰνται κάθετοι, αλλά συγκλίνουσιν ελαφρώς προς τά άνω. Τούτο καί οικονομία 
λαξεύσεως ήτο καί μείζονα στερεότητα προσέδιδεν. Αί όροφαί φαίνεται ότι ήσαν ελαφρώς 
καμαρωτοί, τού άξονος τής 
καμάρας συμπίπτοντος προς 
τον τού τάφου.

Περίεργον είναι, δτι οί 
τάφοι ούτοι δεν φαίνεται να 
είχον ποτέ δρόμον, άλλ’ είχον 
λαξευθή απ’ ευθείας επί τής 
καθέτου παρειάς τού βράχου( 
σχηματισθέντος μόνον ενός 
μικρού διαδρόμου. Είς τον 
Α δεν φαίνεται διόλου τοι- 
ούτος, είς τον Β φαίνεται έν 
έλαφρόν ίχνος τοιοΰτου δρό
μου, μη ύπερβαϊνον τό 1 μ. 
είς βάθος. Περισσότερον εύ- 
διάκριτον είναι τό ίχνος 
τούτο δρόμου είς τον Γ, έ'χον 
μήκ. 0,75 (δρα είκ. 21, 25 
καί ιδίως 40), τό αυτό δέ μή
κος έχει καί ό δρόμος τού Δ.
Βεβαίως τό πέτρωμα μέ την 
πάροδον τού χρόνου έχει ση- 
μαντικώς άποτριβή, άλλ’είναι 
βέβαιον δτι πραγματικούς 
δρόμους ουδέποτε έσχον οί 
τάφοι ούτοι, ένφ οί τών 
Διακάτων καί Μαζαρακά- 
των παρουσιάζουν πάντοτε 
τοιοΰτους. Επομένως αί θΰραι καί αί προσόψεις τών τάφων τής Λακκίθρας ήσαν μονίμως 
όραταί, διότι οίαδήποτε έπίχωσις τών βραχυτάτων δρόμων θά ήτο αδύνατος διά την κάθε
τον διαμόρφωσιν τού βράχου.

Δυστυχώς ούδέν ίχνος τών στομίων διεσώθη, διά νά λάβωμεν ιδέας τής κατασκευής των. 
Δέν είναι άπίθανον νά έφερον αί θύραι αρχιτεκτονικήν διακόσμησιν ή γραπτήν τοιαύτην 
επί κονιάματος, ως είναι τούτο γνωστόν έξ άλλων λαξευτών τάφων, δεδομένης μάλιστα τής 
στερεός δπως δήποτε συστάσεως τού βράχου.

Είς τό δάπεδον τών σπηλαίων Α καί Β άγει χαμηλόν κατώφλιον βάθους 25 - 30 έκα-

Act\x-u_i.c)go^5 Tcc<^oS Δ

Εικ. 22. Σχέδιον τάφου Δ.
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20 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1932

Είκ. 23. Το ανατολικόν ήμισν τον τάφον Α μετά τον δια- 
τηρονμένον τμήματος τής οτέγης νπερ την ΒΑ γωνίαν.

τοστών, άπό τοϋ οποίου διάδρομος ή πεζοδρόμων διήκει μέχρι πέρατος τοϋ τάφου, πλάτους 
1,25 εις τον Α καί 1,50 είς τον Β. Εκατέρωθεν τοϋ πεζοδρομίου τοΰτου έλαξεύθησαν είς 
τό δάπεδον έκάστου τάφου οί προς υποδοχήν των νεκρών λάκκοι, δέκα είς έκαστον τάφον. 
Οί λάκκοι είναι ορθογώνιοι καί καθ’ όλα συμμετρικοί προς άλλήλους, μετά μόνης τής

διαφοράς ότι τινές είναι κατά τι άβαθέστεροι 
τών υπολοίπων, ολίγοι δέ τινες καί αρκετά 
ως εί είχον μείνει ημιτελείς1. Τά μεταξύ 
τών λάκκων χωρίσματα έχουσι πλάτος 0,35- 
0,40, ενώ τών λάκκων τό πλάτος είναι 0,50 
- 0,55. Τό μήκος των ανέρχεται είς 1,75, τό 
δέ βάθος είς 1,20-1,40. Οί λάκκοι ούτοι άνω 
είναι κανονικώς ορθογώνιοι, εφόσον όμως 
χωροΰσι προς τον πυθμένα χάνουν την κανο
νικότητα τών γωνιών. Τά τοιχώματά των 
είναι πρακτικώς κάθετα, πλήν άσημάντων 
αποκλίσεων, καθότι ή λάξευσις έγίνετο ελευ
θέριος, άνευ χρήσεως βεβαίως τής στάθμης. 

Ό τάφος Γ είναι σπουδαίος, ώς παρου- 
σιάζων εν παράδειγμα μικρογραφίας, ούτως είπεΐν, λαξευτού σπηλαιώδους τάφου. ’Έχει 
σαφή τά λείψανα μικρού δρόμου, ή δέ κοιλότης φέρει τό σχήμα ακανόνιστου έλλείψεως, ής 
ό μέγας άξων είναι κάθετος έπί τον άξονα τού δρόμου καί έχει μήκος 1,75. Τό άνοιγμα τού 
τάφου έχει άκανόνιστόν σχήμα, αναμφι
βόλους όμως έχει αρκούντως διαβρωθή 
άφ ης εποχής έλαξεΰθη.’Άνοιγμα καί δρό
μος τού τάφου τοΰτου φαίνονται καλώς 
έπί τών είκ. 25 καί 40. Εντός τού τάφου 
εύρέθη είς πελεκητός λίθος είς δύο τε- 
θραυσμένος, όστις έπί τού δαπέδου κατα- 
κείμενος έχώριζε τον τάφον είς δύο άνισα 
μέρη. Ό λίθος οΰτος έτοποθετήθη έπίτη- 
δες παρά τον τάφον έπί τής είκ. 25 (βλ. 
καί τό σχέδιον τού τάφου Γ). Ό τάφος 
Δ είναι ό ευρύτατος τών μέχρι τούδε άνα- 
καλυφθέντων, τής μεγίστης διαμέτρου 
του άριθμούσης 7 μέτρα. Διασώζει ολίγα ίχνη τού μικρού δρόμου, όν άλλοτε έφερε, καθώς 
καί χαμηλόν κατώφλιον 25 εκατοστών περίπου. Ή στέγη καί τού τάφου τούτου έχει κατα- 
πέσει, διατηρουμένου μικρού μόνον τεμαχίου κατά τό ΒΔ μέρος, τό δέ μέγιστον ταύτης 
ύψος άπό τού δαπέδου είναι 2 μέτρα. Ό τάφος φέρει 11 λάκκους έπί τού δαπέδου του, είς

Είκ. 24. *Ο τάφος Α εκ τών άνω, διαρκονσης τής άνασκαφής.

1 Βλ. δμοιον φαινόμενον έν τφ νεκροταφείο} Διακάτων, Α. Δ. 5, 1919, 99. (Κυπαρίσσης).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:05 EEST - 18.237.180.167



Ai άνασκαφαϊ Goekoop έν Κεφαλληνία 21ΑΕ 1932

δέ 12°? έχει λαξευθή εντός 
τοΰ δρόμου. Ό τελευταίος 
οΰτος είναι άβαθέστατος, 
μόλις 0,40, ενώ των υπο
λοίπων τό βάθος ποικίλ
λει από 0,85 μέχρι 1,30.
Τό μέσον πλάτος των λάκ
κων είναι 0,40, τό μήκος 
κυμαίνεται από 1,70 μέχρι 
2 μέτρων, τό δέ σχήμα 
τούτων, άντιστοίχως προς 
τό τοΰ τάφου, δεν είναι 
γωνιώδες, άλλ’ ελλειψοει
δές. (Εις τούς τάφους A 
καί Β οί λάκκοι είναι 
γωνιώδεις, συμφωνοΰντες 
προς την αρχιτεκτονικήν 
των επίσης γωνιωδών σπηλαίων).

Πάντες οί λάκκοι |φέρουσι κατά τα 
χείλ,η εγκοπήν, όπως ύποδέχηται τάς κα- 
λυπτήρας πλάκας, ών αφθονία εύρέθη 
εντός τοΰ Δ (βλ. είκ. 27 άνω). Τό περίερ
γον σχήμα τοΰ σπηλαίου ερμηνεύεται εκ 
τοΰ γεγονότος, ότι τοΰτο είχε κατ’ άρχάς 
?*,αξευθή έλλειψοειδές καί μικρότερον, 
περιελάμβανε δ’επτά μόνον λάκκους έπί 
τοΰ δαπέδου του. Μεταγενεστέρως είτα 
ήνοίχθησαν αί κόγχαι, ήτοι ή δυτική 
μετά τοΰ λάκκου 7, ή βορεία μετά τοΰ 10 
καί ή ανατολική μετά τοΰ 1, ενώ συγχρό
νως δεξιά τής εισόδου έλαξεύθη συμπλη
ρωματικούς ό άπαιτούμενος χώρος διά 
τήν όρυξιν τοΰ λάκκου 11. Ούτως έδη- 
μιουργήθη τό περίεργον τριφυλλοειδές 
σχήμα τοΰ σπηλαίου καί ή ασύμμετρος 
θέσις τοΰ στομίου. Ό λάκκος 12 φαίνεται 
ότι έλαξεύθη μεταγενέστερον καί προχει- 
ρότερον. Τό υποτιθέμενον αρχικόν σχήμα 
τοΰ σπηλαίου έσημειώθη έπί τοΰ σχεδίου 
διά στικτής γραμμής.

Είκ. 25. 'Ο τάφος Γ καί ό εντός αυτόν ενρεϋ'είς λίΌος. 
Δεξιά καί αριστερά διακρίνονται δυο σιροί.

Είκ. 26. Δυο σιροί, πέραν των οποίων διακρίνεται το σπηλαιον 
του τάφον Δ. Εις το βάΰος το γωρίον Λακκίϋρα καί ό Λίνος.
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Ή ^ανατολική 1[κόγχη 
φέρει έτερον μικρόν κογ- 
χίδιον, δπερ εύρέθη πλή
ρες μελανής κόπρου εξ 
άποσυνθέσεως οργανικών 
ουσιών. Φρονώ όμως ότι 
τοΰτο είναι τυχαΐον, (ρίζαι 
φυτών κλπ.), ϊσως μάλιστα 
καί αύτή ή κόγχη είναι 
φυσικόν κοίλωμα τοϋ 
βράχου.

Προφανώς μεταγενέ
στερα είναι ή λάξευσιςτών 
δύο φρεάτων ή βόθρων 
(περί τούτων ϊδ. κατω
τέρω) κατά την δυτικήν

Είκ. 27. 'Ο τάφος Δ εκ των άνω, διαρκονσης τής άνασκαφής. f \ \ \ *
κόγχην και κατα την ουτι-

κήν πλευράν τοϋ στομίου. Οί λαξεύσαντες τά φρέατα ήγνόουν όφθαλμοφανώς την ΰπαρξιν 
τοΰ τάφου, διά τοΰτο τό πρώτον έκ τούτων έπεσεν ακριβώς επί τής παρειάς τοϋ τάφου, όστις 
ούτως άνεκαλύφθη. Ίσως οί λαξευταί τοϋ φρέατος υπήρξαν καί οί συληταί τοϋ τάφου.

5. ΑΙ ΤΑΦΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Εις τούς τάφους τής Λακκίθρας (πλήν τοϋ μικροϋ Γ) οί νεκροί ουδέποτε άπετίθεντο 
επί τοϋ δαπέδου, άλλ’έθά- 
πτοντο έντός τών επί τούτω 
λαξευομένων λάκκων. Ό 
Γ, ώς τελείως μικρογρα- 
φικός, αποτελεί φυσικά 
έξαίρεσιν, διότι επί τοϋ 
δαπέδου του δεν ήτο δυ
νατόν νά άνοιχθή λάκκος, 
άλλ’ ούτε καί νεκρός εκτά
δην κείμενος νά χωρήση.
Έντός αύτοϋ όμοϋ μετά 
τών κτερισμάτων ύπήρχον 
καί οστά. ’Ίσως πρόκειται 
περί ανακομιδής, οί δε 
νεκροί, διαλελυμένοι ήδη, 
άπετέθησαν εκεί άλλοθεν 
μεταφερθέντες.

9 χ e Είκ. 28. Τμήμα τον τάφον Δ μετά τον άΰίκτον λάκκον τον δρόμον,
ΤΟΌζ 'UJTOAOlJtO'U£ ενρέϋη καλνπτόμενος νπο τών πλακών τον.
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τρεις τάφους έκαστος λάκκος έδέχετο πολλούς νεκρούς. Ή υπέρ τά δάπεδα των τάφων 
εύρεθεΐσα έπίχωσις είναι αναμφιβόλους εξ ολοκλήρου μεταγενέστερα εισροή διαρκέσασα 
πολλούς αιώνας. Εις τον Β ή έπίχωσις αυτή έφθανε μέχρι τοΰ ύψους τής στέγης καί 
περιείχε τεμάχια ελληνικών καί μεταγενεστέρων αγγείων. Οι λάκκοι είς μεν τον Δ έκαλύ- 
πτοντο υπό πλακών, ώς ήδη έλέχθη, ών τινες έχουσι τάς διαστάσεις μέτρου περίπου, δι’ δ 
καί τά χείλη τών λάκκων φέρουσιν έγκοπάς. Είς δε τούς Α καί Β τοιαΰται έγκοπαί δεν 
υπάρχουν. Επειδή δέ είς ούδένα λάκκον τών τάφων τούτων εΰρέθησαν έν τάξει οι σκελετοί, 
έν φ άφ’ ετέρου δ Α ιδίως δεν φέρει ίχνη συλήσεως, διά τούτο φαίνεται δτι οι λάκκοι μεθ’έκά- 
στην ταφήν έπληροΰντο 
χώματος έν μέρει καί ούχί 
έν όλφ. Ή άφαίρεσις τοΰ 
χώματος ειτα, ϊνα ταφή 
νέος νεκρός, έπέφερε τήν 
αταξίαν είς τον σκελετόν 
καί τά κτερίσματα, ών τά 
πολυτιμότερα ευκαιρίας 
τυχούσης έκλέπτοντο. Ού
τως είς πάντας σχεδόν 
τούς λάκκους ή άνωτέρα 
έπίχωσις περιείχε τεμάχια 
οστών ανθρωπίνων καί 
αγγεία ή τεμάχια αγγείων.
’Αγγεία εΰρέθησαν καί 
έπί τοΰ πεζοδρομίου έπα- 
νειλημμένως, ένφ άφ’ετέ
ρου έξηκριβώθη τελείως
καί πολλάκις κατά τήν μελέτην καί συγκόλλησιν τών ευρημάτων, δτι τά τεμάχια ενός καί 
τοΰ αύτοΰ αγγείου είχον εύρεθή έντός πλειόνων λάκκων. Πάντα ταΰτα άποδεικνύουσιν άναμό- 
χλευσιν τών χωμάτων, άτινα κατόπιν έπανερρίπτοντο αδιακρίτως έντός τών ήμικένων λάκκων.

Παρατηρήσεις έπί τών ταφών υπήρξαν φυσικω τω λόγω ανέφικτοι, μόνος ό λάκκος Α 10 
παρουσίασε περίπου το σύνολον ενός σκελετού, δστις καί έφωτογραφήθη (είκ. 29). Τό 
κρανίον δεν ύπήρχεν είς τήν θέσιν του, αλλά κατά τό μέσον περίπου τοΰ λάκκου. Μεταξύ 
τών μηρών καί προ τής λεκάνης έκειτο όρθιον δίωτον κρατηροειδές άγγεΐον, άγραφον καί 
ευτελές, περιέχον λείψανα τών οστών βρέφους.

Λείψανα πυράς άνεφάνησαν έλάχιστα μόνον έπί τοΰ δαπέδου τοΰ Α. Λείψανα δμως 
προσφορών ή θυσιών είς τούς νεκρούς παρετηρήθησαν σποραδικώς: Έπί τής κατωτέρας 
έπιχώσεως τοΰ δαπέδου καί τής άνωτέρας τοιαύτης τών λάκκων τοΰ Α εΰρέθησαν δύο όδόντες 
βοός, έτερος (μεγάλου άγριοχοίρου;) καί τινα θαλάσσια όστρακα. Βαθύτατα έντός τοΰ 
λάκκου Α 7 εΰρέθησαν οστάρια ζώου (έχίνου;) καί σιαγόνες (αίγός;) έντός τοΰ Β 5.

Ώς προς τά εύρήματα τών τάφων, ταΰτα συλλεγόμενα άπετίθεντο είς χωριστά κιβώτια

Είκ. 29. Σκελετός εν αταξία εντός τον λάκκον Α 10.
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τά έξ έκαστου λάκκου, ώς τοιαύτη δ’ έσχεδιάζετο ή δημοσίευσίς των. "Υστερον δμως άπε- 
δείχθη, ώς ανωτέρω έλέχθη, δτι τών τεθραυσμένων αγγείων τά τεμάχια εΰρίσκοντο συνήθως 
εντός δυο ή πλειόνων λάκκων. Ώς έκ τούτου, μετά την συγκόλλησίν των, έφωτογραφήθησαν 
δλα όμοΰ τά αγγεία έκάστου τάφου, άνευ διακρίσεως κατά λάκκους. Ύπό τον πυθμένα έκά- 
στου αγγείου έχει δμως σημειωθή ό λάκκος εν φ εύρέθη, προς ευκολίαν τυχόν μέλλοντος 
μελετητοΰ. Είς τά μεγάλα αγγεία έχει σημειωθή κατά τό δυνατόν καί έκάστου τεμαχίου ή 
ακριβής θέσις εύρέσεως. Τών μεικτών ευρημάτων έτηρήθη ή κατά λάκκους διανομή ώς προς 
τούς τάφους A, Β καί Γ (δρα πίν. 15-16). Ώς προς τον Δ ή ακαταστασία τών ευρημάτων 
ήτο τοσαύτη, ώστε έκρίθη περιττή πάσα διάκρισις τούτων κατά λάκκους.

φ

*

Εικ. 30. Τό οπειροειδ'ες περιδέραιον εκ τον τάφον Α 10 είς ην κατάσταοιν ενρέ&η. (γ)

Κατόπιν τών άνωτέρω όλίγαι μόνον λέξεις είναι άρκεταί ώς προς τό ιστορικόν τών 
ευρημάτων τούτων: Πλουσιώτατος πάντων τών τάφων ύπήρξεν ό Α, δστις κατά μέσον δρον 
περιεΐχεν 20 αγγεία κατά λάκκον. Είτα έρχεται ό Δ, παρ’ δλην τήν σύλησιν καί καταστροφήν. 
Είς δλους τούς λάκκους τού Α καί Β τά ευρήματα ήφθόνουν κυρίως είς τήν κατωτέραν καί 
κατωτάτην έπίχωσιν, ένφ είς τούς τοΰ Δ ταΰτα εΰρίσκοντο είς δλην τήν έπίχωσιν, τά πολυ- 
τιμώτερα μάλιστα εύρέθησαν είς τήν άνωτέραν ή άνωτάτην, αποτέλεσμα άναμφιβόλως τής 
ύπό τών αυλητών άναμοχλήσεως.

Ό λάκκος Α4 υπήρξε πτωχός, άποδώσας μόνον 3-4 μικρά αγγεία. Ό A 1 καί Α 10 
ήσαν οί πλουσιώτατοι, φαίνεται δ’ότι προετιμώντο ώς προχειρότεροι καί έδέχθησαν τούς 
πλείστους νεκρούς. Ιδίως δ τελευταίος παρέσχε τό χρυσοϋν σπειροειδές περιδέραιον, τό 
άξιολογώτερον τών χρυσών ευρημάτων. Τό περιδέραιον τούτο εύρέθη διεσπαρμένον εντός 
τοΰ τάφου καί είς κατάστασιν σκοπίμου αίκίας, ήτοι αί ψήφοι ήσαν συνεστραμμένοι ή καί
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έξηρθρωμέναι. Την κατάστασιν τής εύρέσεώς του δεικνύει ή είκ. 30. Τοΰτο είναι έθιμον 
άπαντών συχνώς, έ'χομεν δ’ έτι παράδειγμα την σκοπίμως συνεστραμμένην λόγχην τοΰ A 6. 
Συνήθως δίδεται ή ερμηνεία, ότι τοΰτο έγίνετο όπως τα κτερίσματα άπολέσωσι την αξίαν 
των ώς χρησιμοποιήσιμα καί άποφευχθή οΰτω ή υπό τών συλητών άφαίρεσίς των1. Ό μνη
μονευτείς A 6 περιείχε κατά τον πυθμένα του μαΰρην μάζαν, εξ ής μεγάλα τεμάχια έξήχθη- 
σαν. Δεν ήτο δυνατόν νά έξακριβωθή άν έπρόκειτο περί ξυλίνου σκεύους. Σαρκοφάγος 
ασφαλώς δεν ήτο, διότι έξετείνετο εις μι,κράν μόνον άπόστασιν περί τό μέσον τοΰ λάκκου. 
Πιθανόν νά ήτο ξυλίνη άσπις (είναι ό μόνος λάκκος, όπου αποδεδειγμένος έτάφη πολεμιστής, 
άφοΰ έν αύτφ εύρέθη ή μνη μονευθεΐσα λόγχη καί έν ξίφος (πίν. 16). Έν τοΰτοις δεν παρε- 
τηρήθη ίχνος καρφίου ή μεταλλικοΰ ελάσματος, όπερ θά καθίστα βεβαιότερον τό πράγμα.

Έν τω τάφω Β οί λάκκοι Β4 καί Β6 έκαθαρίσθησαν μέχρι τοΰ πυθμένος χωρίς νά 
φανή σχεδόν νεκρική έπίχωσις ή κτέρισμα. Ό πρώτος περιείχε μόνον όστρακά τινα αγγείων 
καί τεμάχια κρανίου υπό μεγάλην πλάκα κατά τό ανατολικόν άκρον του. Ό Β 10 φαίνεται νά 
έ'μεινεν ημιτελής, διότι είναι πολύ άβαθέστερος τών υπολοίπων. Ό μικρός τάφος Γ, περί ου 
έλέχθησάν τινα ήδη έν αρχή τοΰ κεφαλαίου τούτου, είχε τό δάπεδον καί μέρος έ'τι τοΰ δρό
μου κυριολεκτικώς κεκαλυμμένα υπό οστών καί μικρών αγγείων, κατά τό πλεΐστον τής 
έντοπίου χειροποιήτου τεχνοτροπίας. Τό δάπεδόν του έχωρίζετο εις δύο υπό πωρίου έκ ψαμ
μόλιθου, τετραγώνου περίπου τομής, όπερ εύρέθη έντός τοΰ τάφου εις δύο τεθραυσμένον 
(όρα τό σχέδιον καί την είκ. 25). Άγνωστον άν πρέπει νά έκλάβη τις τον λίθον τούτον 
άρχικώς ώς στήλην έπιτύμβιον, ήτις ϊστατό ποτέ εκτός τοΰ τάφου. Πλήν τών αγγείων ό 
τάφος περιεΐχεν έλάχιστα μικροευρήματα, μεταξύ τών οποίων καί φακοειδή γλυπτήν λίθον 
έξ όρείας κρυστάλλου, φέρουσαν διακόσμησιν εξ απλών γραμμών. Ή εύτε?φς αύτη λίθος 
είναι ή μοναδική ήτις φέρει γλυφήν. Άπασαι αί άλλαι εύρεθεΐσαι είναι άπλαΐ αδιακόσμητοι 
ψήφοι. Ή τέχνη τών γλυπτών λίθων είχεν ήδη έκλείψει.

Ό τάφος Δ τέλος, έκ τοΰ όποιου κατωρθώθη νά άνασυγκροτηθώσι περί τά 130 αγγεία, 
παρουσίασε την μεγαλυτέραν έκ πάντων τών άλλων αταξίαν, λόγω τής άσκηθείσης έν αύτώ 
τυμβωρυχίας. Αί πλάκες, αί όποιαι έκάλυπτον τούς λάκκους, εύρέθησαν άλλαι μεν έντός τοΰ 
σπηλαίου έπί τοΰ δαπέδου, άλλαι δ’έντός αυτών τών λάκκων. Μόνος ό λάκκος 12 τοΰ δρό
μου περιείχε τάς πλάκας κατά χώραν, (είκ. 28), δι’ ό καί ήλπίσαμεν ότι ασύλητος ών θά 
περιεΐχεν ανέπαφα τά κτερίσματά του. Μόλις άφηρέθησαν αί πλάκες άνεφάνησαν υπό έλά- 
χιστον χώμα, τό όποιον άναμφιβόλως ειχεν είσρεύσει διά τών βροχών, δύο σκελετοί έν μετρία 
καταστάσει, εκτάδην παρ’ άλλήλους κείμενοι εις ύπτίαν στάσιν (είκ. 31). Ούδέν απολύτως 
κτέρισμα περιεΐχεν ό λάκκος. Τό ιστορικόν τών υπολοίπων ευρημάτων έκ τών έντός τοΰ 
σπηλαίου λάκκων έχει κατά τό ήμερο?ιόγιον ώς εξής:

Ό λάκκος Δ 1 δεν παρουσίασεν ή ολίγα αγγεία. Ό Δ 2 έπίσης ολίγα αγγεία, εις δέ την 
άνωτέραν έπίχωσιν 4 πλακίδια ύαλομάζης, ψήφον σαρδίου, ψήγματα χρυσού καί μικροτάτην 
χρυσήν ψήφον. Ό Δ 3 ήτο τελείως κενός, ών καί άβαθέστερος τών άλλων. Μόνον δεκάδα

1 Τό έθιμον επικρατεί καί έν Βαβυλωνίρ, έπιστεύετο τήν καταστροφήν άπεμακρύνετο τοΰ τάφου δίχιος νά έπιφέρη
δ’ έκεΐ, κατά προφορικήν άνακοίνωσιν τοΰ καθηγητοΰ κ. άλλην ζημίαν.
Unger προ ετών γενομένην, ότι ό κακοποιός δαίμων βλέπων

4
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μικρών οστράκων άπέδωκεν. Ό Δ 4 ήτο έξαιρετικώς πλούσιος εις άγγεϊα. Ταϋτα είναι 
κυρίως μόνωτοι εύρΰστομοι προχοΐσκαι μετά σφαιρικής κοιλίας, ψευδόστομοι αμφορείς και 
εις κρατηρίσκος. ’Αξιοσημείωτος είναι καί λαβή πελωρίου ψευδοστόμου άμφορέως1. ’Από 
τά μικροευρήματα αξιοσημείωτα είναι μικρά χρυσή ψήφος, ψήγματα χρυσού, τά τρία τέταρτα 
εύμεγέθους ωραίου ρόδακος εξ ύαλομάζης, άμυγδαλοειδής ψήφος σαρδώνυχος, κομβία στεα- 
τίτου, ψήφοι ήλέκτρου, μυκητοειδείς ήλοι, ών είς έστερεωμένος ακόμη επί των λεπτών τοιχω
μάτων χαλκού σκεύους. Είς την άνωτέραν έπίχωσιν ειχον ήδη εύρεθή οδούς κάπρου κατειρ- 
γασμένος, χαλκά τεμάχια σκευών καί ψήφος σαρδίου.

Είς την άνωτέραν έπίχωσιν τού Δ 5 εΰρομεν όδόντα άγριοχοίρου είργασμένον, πολλά

Είκ. 31. Οι δνο σκελετοί εντός τον τάφον Δ 12.

χαλκά τεμάχια, ψήφον σαρδίου καί την χρυσήν αλυσιν τού πίν. 18. Κατά τά άλλα ήτο «πλου
σιότερος είς μικροευρήματα, αλλά πτωχός είς αγγεία. Πλήν τινων οστράκων άπέδωκε μόνον 
προχοΐσκην καί μικρόν άμφορείδιον τρίωτον, έντός τών χωμάτων τού όποιου εύρέθη λεπτό- 
τατον δισκάριον χρυσούν καί ψήφος φαγεντιανής. ’Από τά μικροπράγματα μνημονευτέα: 
Τέσσαρες χρυσαΐ ψήφοι κρικοειδούς ή άμφικωνικοΰ σχήματος. Πολλά πλακίδια φαγεντιανής, 
ών είς ωραίος ρόδαξ (κολοβός) καί έτερον τετράγωνον πλακίδιον φέρον δύο όστρακα τριτω- 
νίου. Τέλος ψήφοι διάφοροι έκ κυανής μάζης ή φαγεντιανής. Σπουδαϊον υπήρξε καί εν 
πήλινον γυναικεΐον είδώλιον με έκδήλους τούς μαστούς. Εύρέθη έτι είς ρόδαξ ακέραιος καί 
δύο είσέτι χρυσαΐ μικραί ψήφοι».

«Ενδιαφέρων υπήρξε καί ό Δ 6. Παρέσχε πέντε κολοβά μικρά αγγεία καίτινα τεμάχια, 
μικροευρήματα δε τούς συνήθεις μυκητοειδείς χαλκούς ήλους είς τον τάφον τούτον, κομβίον

1 Οΰτος είναι ό έξ ολοκλήρου σχεδόν ανασυγκροτηθείς τοΰ πίν.
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στεατίτου καί ψήφους τινάς φαγεντιανής, μεγάλην χαλκήν βελόνην εις δύο κεκαμμένην, 
τέλος δέ ψήγματα χρυσού, άξιόλογον χρυσήν ψήφον με κοκκιδωτήν διακόσμησιν και μικρόν 
περίαπτον σαρδίου, άναμιμνήσκον περιέργως τά βιολόσχημα κυκλαδικά ειδώλια». Εις την 
άνωτέραν έπίχωσιν εΐχομεν ήδη εΰρει «πλήθος ήλων και άλλων χαλκών τεμαχίων, ωραία 
πλακίδια ύαλομάζης, ψήφους ύαλοπάστας καί χρυσήν επένδυαιν έν σχήματι εκφυλισμένου 
άνθους παπύρου».

«Ό Δ7 υπήρξε σχεδόν κενός: Ασήμαντα όστρακα καί όλίγαι ψήφοι φαγεντιανής, 
ακριβώς δέ τά αυτά και ό Δ 8. Ό Δ 9 παρέσχε τούλάχιστον δεκάδα μικρών αγγείων καί τινα 
τεμάχια, μεταξύ τών οποίων περίεργον τριποδικόν σκεύος1. Ψήφους [φαγεντιανής, ήλους καί 
κολοβήν ψήφον σαρδίου». Ή άνωτέρα έπίχωσις «περιείχε δύο ωραία πλακίδια κυανής 
ύαλομάζης κα'ι δύο ψήφους τού αυτού ύλικού».

«Τέλος κενοί ή σχεδόν κενοί εύρέθησαν ό ΔΙΟ κα'ι ό Δ 11» κατά την κατωτάτην έπί- 
χωσιν, ένφ ή άνωτέρα περιεΐχεν είς μέν τον πρώτον «τούς χαλκούς ήλους τούς εύρισκομένους 
έν μεγάλη αφθονία είς τον τάφον τούτον, έτι δέ ψήφους ύαλομάζης» είς δέ τον δεύτερον 
«αρκετά πλακίδια κυανής ύαλομάζης μετά τών συνήθων κοσμημάτων, μαχαιρίδιον μονόστο- 
μον χαλκοΰν, κομβίον ήλέκτρου, μικροτάτην χρυσήν ψήφον καί έτερα αντικείμενα».

Άν&ρωπολογικαι παρατηρήσεις. Τά οστά καί κρανία, όσα κατωρθώθη νά έξαχθώσιν είς 
ικανοποιητικήν κατάστασιν, άπεστάλησαν είς τό ’Ανθρωπολογ ικόν μουσείον τού Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών. Ό διευθυντής τού μουσείου καθηγητής κ. Κούμαρης εύγενέστατα έπροθυ- 
μοποιήθη νά μοΰ άποστείλη, έπί τή σχετική αιτήσει μου, την ακόλουθον έκθεσιν:

«Όστά εκ Κεφαλληνίας ζΛακκίθρα). Προϊστορικά, εποχής ύπο μυκηναϊκής.—’Αποστολή κ. Σπ. 
Μαρινάτου.

1) Διάφορα τεθραυσμένα μακρά οστά.
2) ’Αριστερόν μηριαϊον δστοΰν, κεφαλή βεβλαμμένη. ζΤφ. Α4).

Μετρήσεις : Τροχαντηρ. μήκος εν φυσική θέσει — 43.7.
(Μέγιστον τροχαντ. μήκος, τροχ. — έσ. κόνδ. = 45.6).

Κατά προσέγγισιν υπολογισμός αναστήματος (τή προσθήκη 2 έκ. τουλάχιστον διά τήν έλλείπουσαν 
κεφαλήν, δηλαδή 45.7 μήκ. τροχ. έν φυσική θέσει) = 168.0 (;)

3) ’Αριστερόν μηριαϊον δστοΰν, κεφαλή βεβλαμμένη. (Β7 ).

Μετρήσεις : Τροχαντ. μήκος εν φυσική θέσει = 42.1.
(Μέγ. τροχαντ. μήκος, τροχ. — έσ. κόν. = 42.4).

Κατά προσέγγισιν υπολογισμός αναστήματος (τή προσθήκη 2 έκ. τούλάχιστον διά τήν κεφαλήν, 
δηλαδή 44.1 μήκος τροχ. εν φυσική θέσει) = 165.5 (;)

4) Δεξιόν μηριαϊον δστοΰν, +, ακέραιον, ζ Δ10).

Μετρήσεις : Μέγιστον μήκος μηροϋ, έν φυσική θέσει = 38.2.
(Μέγιστον μήκος μηροΰ, κεφ. κονδ. = 39.0.
Τροχαντ. μήκος, έν φυσική θέσει = 35.7.
Μέγ. τροχαντ. μήκος, τροχ. — έσ. κόνδ. = 37.3).

Υπολογισμός αναστήματος = 147.0 
4 “) Δεξ. κνήμη, ακέραια, ζ Δ10 ).

1 Τοΰτο είναι τό άνασυγκροτηθέν άγγεΐον άριθ. 146-146“ (πίν. 10).
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Μετρήσεις: ' Ολικόν μήκος κνήμης, πλάγ. κόνδ. — Σφυρ. = 33.2.
(Μέγ. μήκος κνήμης, μεσοκονδ. ακανθ. — Σφυρ. = 33.7.
Μήκος κνήμης, έσ. κόνδ. — Σφυρ. = 32.7).

Υπολογισμός αναστήματος = 155.6.
Τό μέσον άμφοΐέρων, μηρού - κνήμης, είναι 151.3, δπερ παριστά το πιθανόν δμως ανάστημα τού 

τού γυναικείου τούτου σκελετού, δεδομένου δτι επί μικρόσωμων (γυναικών κ. «λ.), ό κορμός είναι δυσα- 
ναλόγως μάκρος και τό ανάστημα είναι συνήθως ύψηλότερον τού ύπολογιζομένου εκ των μακρών οστών.

4Ρ ) Κρανίον άρ. 1, τού αυτού σκελετού (°) ανδρικής ηλικίας, έτερόγναθον μετά βεβλαμμένου προσώ
που, βλάβη δεξιού βρεγματικού ( Δ10 ).

Μετρήσεις: Μέγ. μήκος κραν. =17.1 \ έγκ. κρανιακ. δείκτης = 77.19

Μέγ. πλάτος κραν. =18.2 / Μεσοκεφαλία
\ μετωποβρεγματ. δείκτης = 68.94

Έλάχ. μετωπικόν πλάτ. = 9.1 / Μετριομετωπία (προς εΰρυμετωπίαν).

5) Κρανίον άρ. 2, τεμάχιον θόλου. Ίνίον προβάλλον.
6) Κρανίον άρ. 3, ανδρικής ηλικίας, ά'γναθον. ( Τφ. Α6 ).

Μετρήσεις: Μέγ. μήκος κραν. =19.1 \

Μέγ. πλάτος κραν. 

Έλάχ. μετωπικόν πλάτ.

έγκ. κραν. δείκτης = 75.92
Μεσοκεφαλία (ύποδολιχόκρανον). 

μετωποβρεγμ. δείκτης = 71.03 
Ενρυ μετώπια.

7) Κρανίον άρ. 4, θόλος κρανίου βεβλαμμένος.
8) Κρανίον άρ. 5, ωρίμου ηλικίας, άγναθον βεβλαμμένον.

Μετρήσεις: Μέγ. μήκος κρανίου =18.5 (;)\ εγκ. κρ. δείκτης = 76.76
Μέγ. πλάτος κραν. =14.2 Μεσοκεφαλία (ύποδολιχόκρανον).

Έκσημα ύπερόφρυα τόξα.
9) Κρανίον άρ. 6, τεμάχιον θόλου κ. άλ.

Μετρήσεις: Μέγ. μήκος κρ. = 17.3 (;)
Έλάχ. μετωπικόν πλάτ. = 9.3.

Παρατηρήσεις: Χαρακτηριστική ή όμοιότης τού κρανιακού τύπου, Μεοοκεφαλίας, έφ’δλων τών κρα
νίων. ’Ανάστημα μέσον.

Ί. Κούμαρης».

Εφόσον έλλείπουσιν εύρΰτεραι άνθρωπολογικαί παρατηρήσεις έκ τών μυκηναϊκών 
τάφων τής Ελλάδος, γενικά συμπεράσματα δεν είναι δυνατόν νά εξαχθούν. Είναι εν τούτοις 
χαρακτηριστική ή φυλετική ένότης ή παρατηρούμενη ανωτέρω, καθ’ή ν τα «αχαϊκά» φΰλα 
τών τάφων τής Λακκίθρας άνήκον εις μεσαίου αναστήματος μεσοκέφαλον λαόν. Έν Κρήτη, 
όπου τά πράγματα έ'χουσι καλύτερον μελετηθή, πλεονάζει είς τά παλαιότερα μινωϊκά στρώ
ματα ή δολιχοκεφαλία καί μεσοκεφαλία. Τά δείγματα βραχυκεφαλίας είναι σπάνια, μέχρι τής 
εποχής καθ’ήνή βραχυκέφαλος δωρική φυλή κατέλαβε τήν νήσον, ής ό άνθρωπολογικός 
τύπος διατηρείται καί μέχρι σήμερον έν Κρήτη (ιδιαίτατα είς τά Σφακιά)1.

1 Ορα άλλας παρατηρήσεις μου ΑΑ 1930-31 166 καί περαιτέρω Xanthudides, The Vaulted Tombs of Mesara 126-7.
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6. ΟΙ ΣΙΡΟΙ

Εις τό μεταξύ καί πέριξ των τάφων τής Λακκίθρας διάστημα εύρέθησαν πολλά φρεα- 
τοειδή λαξεύματα, εντός τοΰ βράχου έσκαμμένα, τών οποίων τό βάθος ουδέποτε φθάνει τά 
2 μ., τό δε πλάτος ποικίλλει. Άκριβέστερον έ'χουσι τά ορύγματα ταΰτα πιθοειδή, ήτοι προς τά 
κάτω εύρυνομένην τομήν, πέριξ δε τών χειλέων φέρουν συνήθως εγκοπήν, προς υποδοχήν 
στρογγύλης λίθινης πλακάς, ήτις έχρησίμευεν ως κάλυμμα. Εις πολλάς περιπτώσεις ή πλάξ 
αΰτη εύρέθη εντός τοΰ ορύγματος. Δέκα εννέα εκ τών λαξευμάτων τούτων κεΐνται μεταξύ 
καί πέριξ τών τάφων Γ καί Δ, τέσσαρα δ’ ή πέντε ύπάρχουσιν 
εντός τοΰ βράχου υπέρ τούς τάφους Α καί Β, διακρίνονται δέ καί 
άλλων ίχνη, ήμιτελών είτε κατεστραμμένων. Τήν συνήθη τομήν 
τών κατασκευασμάτων τούτων δεικνύει τό σχήμα τής είκ. 32.

"Ομοια λαξεύματα, αν καί ούχί ακριβώς τοΰ αύτοΰ σχήματος, 
παρετηρήθησαν προ τών ταφικών σπηλαίων είς τό νεκροταφεϊον 
τών Μαζαρακάτων’, ΰπάρχουσι δέ καί είς τό τών Διακάτων2.
Ή χρήσις των παρέμενεν ανεξακρίβωτος καί προβληματική. Ό 
Καββαδίας αναφέρει3 δτι,«διά τών περαιτέρω άνασκαφών θέλει 
βεβαιωθή άν ταΰτα ήσαν τάφοι ή έστίαι ή άποθήκαι ή βόθροι».
Αί άνασκαφαί τής Λακκίθρας, άν δέν έξηκρίβωσαν τελείως τήν 
χρονολογίαν τών ορυγμάτων τούτων, τουλάχιστον έβεβαίωσαν τον 
προορισμόν των: Ήσαν οί λεγόμενοι σιροί, ήτοι υπόγειοι άποθή- 
και προς φύλαξιν σιτηρών, διότι μεταξύ πάντων τών καθαρισθέν- 
των έν Λακκίθρα εις καί μόνος έ'δειξεν είς τον πυθμένα του άπηνθρακωμένα λείψανα σίτου 
καί κριθής (είκ. 33).

Τοιούτου είδους ορύγματα προς φύλαξιν τών σιτηρών ήσαν κοινά προ 50 έτι έτών έν 
Κεφαλληνία, είς έποχήν κατά τήν οποίαν δέν ύπήρχον έτι άλευρα, άλλ’ είσήγοντο τά σιτηρά 
τά όποια ήλέθοντο κατά μικρόν είς τούς ανεμομύλους ή άλογομύλους τών χωρίων.

Είς τήν έντοπίαν διάλεκτον (τουλάχιστον τοΰ Ληξουρίου) καλοΰνται τά ορύγματα ταΰτα 
μουρσιά (τό μουρσί), έχουν δέ τό πλεονέκτημα νά διατηροΰν έπί μακρόν άβλαβή τά σιτηρά 
άτινα έπιπροσθέτως καλυπτόμενα άνω δι’ ολίγης άμμου ήσαν ασφαλή από τών έντόμων καί 
τών τρωκτικών. Συνήθως οί σιροί οΰτοι, ώς είναι καί τό λογικόν, εΰρίσκοντο είς τά υπόγεια 
τών οικιών, έν τούτοις είς τό χωρίον Βόβικες έχω ϊδει τοιούτους καί έκτος τών οικημάτων, 
άλλ’ είς ούχί μακράν άπόστασιν.

Νομίζω ότι καί τά περί ών ό λόγος παρά τούς τάφους ορύγματα ήσαν σιροί προς 
φύλαξιν σιτηρών. Είναι βεβαίως περίεργον, πώς ούτοι έτυχε νά εύρίσκωνται έκεϊ άκριβώς, 
όπου καί τά μυκηναϊκά νεκροταφεία. Ίσως υπήρξε κοινός λόγος είς καί ό αυτός, ή ευκολία 1

Είκ. 82. Τομή ενός τών 
σιρών της Λακκίθρας.

1 Καββαδία, Προϊστ. Αρχαιολογία 371, ένθα περιγρά- 2 Γνο>ρίζω ταυτα εξ αυτοψίας. Δέν μνημονεύονται είς 
<ρονται ώς «ήμισφαιρικά λαξεύματα άπολήγοντα κάτω είς τήν δημοσίευσιν Κυπαρίσση. 
οξύ». Πραγματικώς είναι σωστά φρέατα στενούμενα προς 3 Προϊστ. *Αρχ. έ. ά. 
τά κάτω.
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προς λάξευσιν τοΰ μαλακού πετρώματος, τό όποιον μετά φροντίδος άνεζητεΐτο καί έπρεπε νά 
είναι αμμώδες, ώς πράγματι είς όλας τάς περιπτώσεις συμβαίνει. Παρά τό χωρίον Κοντο- 
γενάδα, (περί τά 5 λεπτά προς Β.), όπου υπάρχει μαλακόν αμμώδες πέτρωμα, έχουσι λαξευθή

πλήθος σιρών, ή δε τοποθεσία διά τούτο 
καλείται «Στά Μουρσιά». Οί σιροι ούτοι 
είναι τόσον παλαιοί, ώστε ούδείς ενθυ
μείται τι περί τής λαξεύσεώς των. Έκ 
διαφόρων ιχνών καί μικροευρημάτων, ώς 
καί τάφων κατεσκευασμένων διά κερά
μων, είχον συμπεράνει ήδη προ πολλού 
ότι εκεί που θά έκειτο βυζαντινός συνοι
κισμός, ού την θέσιν υποδεικνύει σήμερον 
τό έρημοκκλήσιον τού «"Αϊ Νικό?ατ στο 
Σκίνο». Ώς βυζαντινής εποχής έχαρα- 
κτήρισα καί τούς σιρούς τής Λακκίθρας, 
εν τυχαϊον δ’εύρημα ήλθε νά καταστήση 
την εικασίαν πιθανωτάτην: Παραπλεΰρως 
ενός σιρού κειμένου πλησίον τού τάφου Γ 
εύρέθησαν εν σωρφ δώδεκα σκυφωτά 
βυζαντινά χαλκά νομίσματα, έκ τών 
οποίων πέντε μεν είναι Μανουήλ Δ' τοΰ 
Κομνηνού (1143-1180), επτά δέ Ίσαα- 
κίου Β' τού ’Αγγέλου1 (1185-1195 καί 
1203-1204). Είς τά περίχωρα εύρέθη καί 
χαλκούν νόμισμα τής Λευκάδος, Δ', αίώ- 
νος π. X. Ταΰτα δεικνύουν ότι αρχαίος 
τις, κυριώτατα όμως βυζαντινός συνοικι

σμός κατελάμβανε τον περί τούς τάφους τής Λακκίθρας χώρον, ώς τούτο άλλως δεικνύουν 
λακκοειδεΐς ή κιβωτόσχημοι τάφοι άκτέριστοι ή μετά λίαν ευτελών κτερισμάτων, (βλ. είκ. 11) 
ευρισκόμενοι πέριξ τού ναΐσκου τού 'Αγίου Νικολάου τών Άλιπράντηδων. Είς τούς κατοί
κους τοΰ συνοικισμού τούτου αποδίδω τήν λάξευσιν τών σιρών. Κατά πάσαν πιθανότητα 
εύρέθησαν τότε τυχαίως πλούσιοι μυκηναϊκοί τάφοι, ώς άποδεικνύουν ορθογώνια λαξεύ
ματα κατεστραμμένα (εν τούτων, ότε άνεσκάπτετο, ένομίζομεν επί ημέρας ότι ήτο τάφος, 
καί ήτο ίσως πράγματι) καί δύο σιροί λαξευθέντες, ώς εΐδομεν, επί τού τάφου Δ. Ή άνά- 
μνησις τοιούτων γεγονότων διατηρείται συνήθως επί μακρόν, ούτω δέ καί οί σημερινοί 
κάτοικοι τής Λακκίθρας έγνώριζον τήν παράδοσιν, ότι κρύπτεται θησαυρός εκεί όπου πράγ
ματι άνεκαλύφθησαν οί τάφοι. 1

Είκ. 33. 'Ο σιρός εντός του οποίον εύρέθησαν τα άπηνθρακωμένα 
οιτηρά. Δεξιά ορθογώνιον λάξευμα ενρννόμενον προς τά κάτω. 

Είς το βάθος άπλονται 6 κάμπος της Λιβαθοϋς.

1 Κατ’ εύγενή άνακοίνωσιν τοΰ φίλου διευΟυντοΰ τοΰ Νομισματικού Μουσείου κ. Κωνσταντοιτούλου.
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7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τό πρώτον γεγονός, όπερ εμποιεί έντύπωσιν εκ των αποτελεσμάτων τών άνασκαφών 
Λακκίθρας, είναι ό πρωτοφανής τών τάφων πλούτος. Χωρίς νά ύπολογισθώσι τα λοιπά ευρή
ματα, άνευρέθησαν άγγεϊα άνω τών 400, εξ ών περί τα 300 τεμάχια συνεκροτήθησαν καί 
έξετέθησαν, ποσόν όπερ ούτε κατά προσέγγισιν δεν παρουσίασαν τά πολυάριθμα σπήλαια 
τών Μαζαρακάτων κα'ι Διακάτων όμοϋ. Κατά τά άλλα τά ευρήματα πασών τούτων τών άνα
σκαφών είναι γενικώς όμοια μεταξύ των, ως καί τά τού μυκηναϊκού συνοικισμού εις Σταρο- 
χώραφα καί τά τού τάφου τών Οικοπέδων. Δεν υπάρχει άμφιβολία, ότι εΰρισκόμεθα προ 
μιας καί τής αυτής χρονικής περιόδου «ύπομυκηναϊκής», τής όποιας ή κεραμεική παρουσιάζει 
τά άκόλουθα θεμελιώδη χαρακτηριστικά:

Γενική κατάπτωσις καί παρακμή ως προς τήν ποιότητα τού πηλού καί τού βερνικιού 
είναι άμέσως άντιληπτή έν συγκρίσει προς τήν μυκηναϊκήν τεχνοτροπίαν. Τό βερνίκιον είναι 
γενικώς άλαμπές ή λάμπει ολίγον, χρώματος μελανωπού ή καστανού διαφόρων άποχρώ- 
σεων. Όλίγα τινά μόνον τεμάχια έκ τού τάφου Δ παρουσιάζουν τό ώραΐον έρυθρωπόν ή 
έρυθρομέλαν στιλπνόν μυκηναϊκόν βερνίκιον, διατηρούντο γενικώς καί τήν μυκηναϊκήν 
τεχνοτροπίαν περισσότερον τών άλλων. Ταύτα είναι τά επί τών πινάκων είκονιζόμενα 
ύπ’ άρ. 170, (1283) (προχοΐσκη) καί 174, (1346) 177, (1350) 180, (1352) (ψευδόστομοι 
άμφορεΐς)1. Ό πηλός τής κεραμεικής δύναται νά διαιρεθή είς τάς άκολούθους κατηγορίας:

1) Ή μεγίστη πλειονότης τών άγγείων άποτελεΐται έκ πηλού καλώς ώπτημένου καί 
άρκούντως καθαρού. Τό χρώμα άναλόγως τής όπτήσεως κυμαίνεται μεταξύ έλαφρώς έρυ- 
θρωπού, έλαφρώς ροδόχρου, έλαφρώς κεραμεού, εις τινα δε παραδείγματα ένεκα τής παρα- 
τεταμένης ίσχυράς όπτήσεως τό χρώμα άπέβη άνοικτόν καστανόν. Τά άγγεϊα ταύτα, ιδίως 
ή τελευταία κατηγορία, διατηρούν καλύτερον πάντων τών άλλων καί τό βερνίκιον των, ένεκα 
τής στερεότητος τού πηλού.

2) Μία κατηγορία άρκετών άγγείων παρουσιάζει ύπόλευκον ή έλαφρώς προς τό κίτρι- 
νον άποκλίνοντα καθαρώτατον πηλόν, λίαν εύθρυπτον ένεκα τής άτελοΰς όπτήσεως, είς τρό
πον, ώστε ή έπαφή τών άγγείων άφήνει είς τήν χεΐρα λεπτόν στρώμα κόνεως λευκής. Τον 
πηλόν τούτον εΐχον ονομάσει ευθύς έξ άρχής «πρωτοκορινθιακόν», παρετήρησα δ’ύστερον 
ότι τήν αυτήν ονομασίαν μετεχειρίσθη ό Sam Wide περί τινων συγχρόνων άγγείων τής 
Σαλαμΐνος2. Ό βαθμός τού εύθρύπτου ως καί τό έξωτερικόν χρώμα παρουσιάζουν μικράς 
διαφοράς, άναλόγως τού βαθμού τής όπτήσεως3. Ή διακόσμησις τών άγγείων τούτων είναι

1 Τά αγγεία πρός ευκολίαν ήριθμήθησαν δι’ αΰξοντος 
αριθμού επί τών πινάκων, τοποθετηθέντα κατά σειράν 
τάφων A, Β, Γ και Δ. "Οσα άγγεϊα άπεικονίσθησαν δίς ινα 
φανή καλύτερον ή διακόσμησις των φέρουν τόν αυτόν αριθ
μόν (λ. χ. 146 καί 146α). Τού λοιπού θά παραπέμπωμεν είς 
τούς αριθμούς τούτους, παρά τούς όποιους εντός παρενθέ- 
σεως σημειοΰται συνήθως ό αριθμός ευρετηρίου τού μου
σείου ’Αργοστολιού.

2 Α. Μ. 35 1910 18. («fast protokorinthiscli»).
3 Παραδείγματα τοιούτων άγγείων είναι τά 153 (1239), 

163 (1254), 168 (1255), 184 (1270), 189 (1271), 190 (1279), 
245 (1275), 182-3. (1276-77), 190 (1279) κλπ. Επίσης τό 
240 (1311) καί πάσαι σχεδόν αί προχοΐσκαι άπό τού άρ. 230 
καί εφεξής, ώς καί ή πλειονότης τών κυλικών καί τών άρυ- 
τήρων.
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πάντοτε εξίτηλος, πολλάκις δ’ έχει άποπέσει εντελώς (λ.χ. αί σπεϊραι τοΰ 163) ένεκα τής ελά
χιστης συνοχής τοΰ πηλοΰ.

3) Μία συναφής κατηγορία ολιγάριθμων αγγείων παρουσιάζει άνάλογον πηλόν, μετά 
μόνης τής διαφοράς ότι ούτος εχει ίσχυροτέραν ή έλαφροτέραν πρασινίζουσαν άπόχρωσιν. 
Οΰτος παρουσιάζει κάπως στερεωτέραν υφήν, δι’ό καί ή διακόσμησις δεν είναι τόσον εξίτηλος1.

4) Μία περιωρισμένη κατηγορία περιλαμβάνουσα μόνον μικρά αγγεία παρουσιάζει 
σκοτεινόν τεφρόν χρώμα, έφ’ού προστίθεται μέλαν γάνωμα, εις τρόπον ώστε τά σχετικά 
αγγεία λαμβάνουσι την εξωτερικήν όψιν τών καλούμενων buchero1 2.

5) Τελευταία τάξις είναι ή τών χειροποίητων αγγείων τής εγχώριας παραδόσεως. 
Τούτων ό πηλός είναι χονδροειδής, ακάθαρτος καί γεώδης. Πιθανότατα τά αγγεία ταΰτα 
ώπτώντο είς τό ανοικτόν πΰρ, δι’ ό τό χρώμα τοΰ πηλοΰ άναλόγως τοΰ βαθμοΰ τής όπτήσεως 
καί τής υπό τοΰ καπνοΰ έμποτίσεως κυμαίνεται μεταξύ τοΰ μελανός, τοΰ έρυθρωποΰ καί τοΰ 
καστανοΰ διαφόρων αποχρώσεων. Πολλάκις ό πηλός παρουσιάζει διαφοράν χρώματος έσω
θεν καί έ'ξωθεν, ό δε πυρήν πάλιν έρυθρίζει, είς τρόπον ώστε επί ενός καί τοΰ αύτοΰ οστρά
κου νά έ'χωμεν τρία διάφορα χρώματα πηλοΰ.

Σχήματα και διακόσμησις τών άγγβίων. Έν βλέμμα επί τών πινάκων αρκεί, ΐνα έμποιήση 
έντύπωσιν ή μονότονος αφθονία ώρισμένων ειδών αγγείων. Κυρίως άφθονοΰσι τά τρία 
κύρια σκεύη τοΰ συμποσίου: Ό κρατήρ, δ άρυτήρ καί ή κύλιξ. Τών δύο τελευταίων ειδών 
υπάρχει εκπληκτική αφθονία, άλλ’ ούτε πάντων ή άνασυγκρότησις έπετεύχθη, ούτε πάντα τά 
άνασυγκροτηθέντα άπεικονίσθησαν. Οί κρατήρες παρουσιάζουσι ποικιλίαν σχημάτων. Αλλοι 
έ'χουσι καθέτους καί άλλοι όριζοντίως λοξάς λαβάς. Τινές είναι έφωδιασμένοι διά προχοής. 
Δύο μεταξύ αυτών στερούνται ιδίας βάσεως (5 καί 153), επί πάντων δέ τών άλλων βλέπομεν 
τήν βαθμιαίαν άνάπτυξιν από τής δακτυλιοειδούς βάσεως (145, 149 κλπ.) μέχρι τοΰ σαφούς 
ποδός, όστις εις τινα παραδείγματα είναι αρκούντως υψηλός (12, 14- 15, 138, 154, 156). 
Μοναδικόν καί άσύνηθες σχήμα έχει ό τριποδικός κρατήρ 146- 146α.

Αί «ύψίποδες κύλικες» είναι πάσαι γενικώς τοΰ αύτοΰ τύπου, παραβλεπομένου τοΰ 
γεγονότος ότι άλλαι είναι βαθύτεραι (λ.χ. 43, 54, 214, 216) καί άλλαι άναλογικώς εύρύτεραι 
(48,49, 51 κλπ.). Πάσαι γενικώς είναι έφωδιασμέναι διά δύο καθέτων λαβών. Ό πούς είς άλλα 
παραδείγματα έχει τό κανονικόν κιονοειδώς προς τά άνω παχυνόμενον σχήμα (27,46, 49, 
52 κλπ.), είς άλλα παρουσιάζει έλαφράν «έντασιν» (25, 29, 43, 214 κλπ.), είς άλλα δέ τέλος 
φέρει μίαν χαρακτηριστικήν ιδιορρυθμίαν, ήτοι έγκοίλους έντομάς καί εξέχοντας δακτυλίους 
(44, 222, 225). Τό τελευταίον τούτο χαρακτηριστικόν παρατηρεΐται καί επί κυλικών εκ τών 
προσφάτων άνασκαφών τοΰ Heurtley έν Ιθάκη.(Όρα BCH 1930 Chronique 482 είκ. 13).

Ή τάξις τών αγγείων τούτων είναι κοινή καί χαρακτηριστική τής ύστερο μυκηναϊκής 
έποχής. Τουναντίον σπάνιοι αλλαχού είναι οί έν Κεφαλληνία άφθόνως εύρεθέντες άρυτή- 
ρες. Έν Κρήτη δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι είναι ανύπαρκτοι3. Έξ Άργολίδος εν ή δύο τεμά

1 Παραδείγματα 1 (993), 24(1008), 117(1161), 169(1300). είσηγμενον. Είναι χειροποίητον, φέρει εγχάρακτον διακό-
2 Τοιαΰτα είναι τά αγγεία 253 (1354), 256 (1353), 194 σμησιν καί λαβήν οΰχί τήν συνήθη είς τούς άρυτήρας,

(1357) καί έν μέρει ό άμφορίσκος έξ Οικοπέδων είκ. 13. άλλ’ απλώς ραβδοειδή λήγουσαν άνω είς κεφαλήν ζφου.
3 Έν παράδειγμα υπάρχει έκ Βροκάστρου καί ίσως είναι Hall, Vrocastro 151 είκ. 90. Χαρακτηριστικόν γεγονός είναι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:05 EEST - 18.237.180.167



AE 1932 Αί άναακαφαί Goekoop έν Κεφαλληνία ;s:-5

χια τοιούτων αγγείων είναι γνωστά1. Ό θολωτός τάφος τής Μεσσηνιακής Πύλου παρου- 
σίασεν εις την άνωτέραν έπίχωσίν του όμοΰ μετά τινων ύψιπόδων κυλικών κα'ι τεμάχια 
ολίγων άρυτήρων2. Επίσης εις την συλλογήν τών έκ Κεφαλληνίας αγγείων De Bosset, 
ήτις περιήλθεν εις τό Μουσεΐον τοΰ Neuchatel, υπάρχει εΐς άρυτήρ περιγραφόμενος ως 
«οίνήρυσις» κατά τό σχετικόν χωρίον τοΰ Άριστοφάνους (Άχαρν. 1067)3.

Τών υπολοίπων αγγείων τα σχήματα φαίνονται έπ'ι τών πινάκων. Άφθονοΰσιν ώς 
εικός οί ψευδόστομοι αμφορείς, ών εις μέγας (148) εχει 37 εκατοστά ύψος. Οΰτος, ως κα'ι 
άλλα παραδείγματα, φέρουν έπ'ι τοΰ κέντρου τοΰ δίσκου τής λαβής μαστοειδή άπόφυσιν
οίκείαν εις την παροΰσαν περίοδον4. ΙΤρόχοι κα'ι προχοΐσκαι είναι επίσης κοιναί, αλλά δεν 
άπαντα ένταΰθα τό τριφυλλοειδές στόμιον
τό τόσον χαρακτηριστικόν δι’άλλας συγχρό
νους περιοχάς5. Δ'ις μόνον άπαντά έπ'ι τών 
μεγαλυτέρων άκριβώς παραδειγμάτων τό 
ραμφοειδές στόμιον (22 και 227, είς τό δεύ
τερον παράδειγμα περισσότερον έκπεφρα- 
σμένον). Έξαίρεσινάποτελεΐ ή πρόχους 110 
εύρεθεΐσα είς την έπίχωσίν τοΰ τάφου Β.
Πηλός, χρώμα καί προ παντός τό σχήμα 
μετά τής ραδινής λαβής ύποδεικνύουσιν, δτι 
αυτή άνήκει είς την μεταγενεστέραν έποχήν τοΰ 7ου ή 6ου ίσως αίώνος. Εντός τής έπιχώσεως 
τοΰ αύτοΰ τάφου εΰρέθησαν άλλως καί εν ή δύο όστρακα φαινόμενα ώς μιμήσεις πρωτοκο- 
ρινθιακών άγγείων, έτι δ’ ολίγα τεμάχια μετά στιλπνού βερνικιού τοΰ 6ου ή 5ου αίώνος.

Έκ τών υπολοίπων σχημάτων ιδιαιτέρως μνημονευτέα είναι τά τριποδικά σκεύη 171 
καί 172, διπλά συμπεπλεγμένα άγγεια (58, 210, έ'τι δε 208 καί 209, άτινα άνήκον είς διπλά 
άγγεΐα) καί τό τριπλοΰν τοιοΰτο 2126. Τό βαρελοειδές 120 συνεπληρώθη είς τό στόμιον, 
είναι όμως πιθανόν, ότι τούτο κατέληγεν είς κεφαλήν ζφου7.

Τά σχήματα τών άγγείων τής χειροποιήτου κεραμεικής άνήκουσιν, ώς είναι άμέσως

Είκ. 34. Ή διακόσμησις τής πνξίδος άοίϋ. 262.

οτι εις αρκούντως προγενεστέραν έποχήν (ΥΜΙ) αίσθανθέν- 
τες έν Κρήτη τήν ανάγκην καταλλήλου αγγείου ινα άρύωνται 
υγρόν έξ άλλου μεγαλύτερου έφωδίασαν απλούς κυάθους μέ 
τήν υψηλήν λαβήν τοΰ άρυτήρος. Έν τοιοΰτον παράδειγμα 
υπάρχει έκ Τυλίσου (άρ. καταλ. 7282, προθήκη 70 Τυλίσου).

1 Φιλική άνακοίνωσις τού καθηγητοΰ κ. Karo. Βλ. καί 
Schliemann, Mykenae 57 είκ. 23.

2 Κουρουνιώτης, A £ 1914 115 είκ. 27 άνω δεξιά. Πρό
κειται περί λαβής χειροποιήτου άρυτήρος, ού ό πηλός κατά 
τήν σχετικήν περιγραφήν τοΰ Κουρουνιώτου φαίνεται νά 
είναι ό αυτός πρός τόν τών κεφαλλη νιακών χειροποιήτων άρυ
τήρων (105, δστις διατηρεί καί τήν λαβήν, βλ. επίσης 283-84). 
Πρόκειται άραγε περί εισηγμένων τεμαχίων έκ Κεφαλλη
νίας; Άρυτήρες ήσαν καί τέσσαρα τεμάχια, ών εν άπεικονί- 
ζεται έ. ά. είκ. 20, 2. Μικρά μόνον διαφορά υπάρχει ώς πρός 
τήν προσκόλλησιν τής λαβής. 'Υπό τού Κουρουνιώτου περι-

γράφονται ώς κύπελλα «μεθ’ υψηλών καθέτων κρικοειδών 
λαβών » έ. ά. 110.

3 Dessoulavy, R. Α. 1900, 2 133 είκ. 1. Ή οίνήρυσις έν 
τούτοις φαίνεται νά είχε μάλλον τό σχήμα οίνοχόης, άν 
κρίνωμεν έκ τών άγγειογραφιών. Τό σχετικόν σχόλιον τού 
Άριστοφάνους (έκδ. Didot) ερμηνεύει τήν οίνήρυσιν ώς 
«τήν τοΰ οίνου κοτύλην, ή άρύονται».

4 Α Μ 1910 31.
5 Σαλαμίς: AM έ. ά. 31.
6 Βλ. έν άνάλογον έκ Κοκκολάτων: Καββαδία, Προϊστ. 

’Αρχαιολογία 371 είκ. 471.
7 ’Αναλογίαν λ. χ. δρα έξ Άμυκλαίου AM 52 1927 Beil 

6, 14-15. Τήν παραπομπήν οφείλω είς τόν υποδιευθυντήν 
τοΰ Γερμανικοΰ ’Ινστιτούτου κ. Wrede. Ύπάρχουσι καί 
άλλα παραδείγματα.

5
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αντιληπτόν, εις άλλην κατηγορίαν. (94-99, 249-253 και 261-276). Τά ευμεγέθη αγγεία 
ήσαν ολίγα. Προφανώς ή κατασκευή των ήτο δυσκολωτέρα. Έν μόνον συνεκροτήθη πλήρως, 
τό 97, ψέρον καθέτους ανάγλυφους ραβδώσεις επί τής κοιλίας. Κυαθίσκοι καί προχοΐ'σκαι 
είναι τά μακρφ συνηθέστερα σχήματα. Μία σειρά μικρών λίαν ανοικτών μονώτων φιαλών 
(269 -271) φέρει αίχμηράν προχοήν ώσεί έπρόκειτο περί λύχνων (άλλ’ ούδέν ίχνος καύσεως 
παρατηρεϊται καί οι λύχνοι είναι άλλως άγνωστοι)'. Εν δίωτον σκυφοειδές άγγεϊον (99) έχει 
ίσως ΰποστή την έπίδρασιν τοΰ σχήματος τών μυκηναϊκών κρατηρίσκων. Έκ τών κυάθων 
τινές φέρουσι πλήν τής λαβής καί μίαν ή δύο έτι ψευδολαβάς προσκεκολλημένας επί τών 
τοιχωμάτων (264-265). Χαρακτηριστικόν είναι τό πρωτόγονον σχήμα τής κυλινδρικής πυξί- 
δος 262, (είκ. 34) ένθυμίζον αμέσως την πρωτοκυκλαδικήν κεραμεικήν1 2.

Ώς προς την διακόσμησιν τών αγγείων τής Κεφαλληνίας, αΰτη καίτοι έν γενικαΐς 
γραμμαϊς όμοία προς την διακόσμησιν άλλων συναφών συλλογών (κυρίως τής έκ Σαλα- 
μΐνος), έν τούτοις παρουσιάζει ίδια γνωρίσματα δίδοντα εις αυτήν χαρακτηριστικόν ιδιαί
τερον τόνον. Πάντες οί κρατήρες καί αί ΰψίποδες κύλικες, ένίοτε δέ καί άλλα αγγεία, έ'χουσι 
τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν κεκαλυμμένην δι’ αραιού γανώματος μελανού, καστανού ή έρυ- 
θρωπού. Ένίοτε τό αύτό μέλαν γάνωμα καλύπτει καί ολόκληρον τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν 
μεγαλυτέρων αγγείων άνευ άλλης διακοσμήσεως, ή τό πολύ έξαιρουμένης λεπτής ζώνης 
(22, 150, 227). Έτι συχνότερον συμβαίνει τούτο έπί μικροτέρων αγγείων (194, αί προχοΐ- 
σκαι από τού 197 καί εξής κλπ.)3. Ό γενικός όμως κανών διά τήν έξωτερικήν διακόσμησιν 
όλων γενικώς τών αγγείων είναι αί όριζόντιαι ζώναι διά τό κατώτερον μέρος καί ή έπιφύ- 
λαξις τού άνωτέρου μέρους καί τών ώμων διά τήν κυρίως διακόσμησιν, εύθύγραμμον ή 
καμπυλόγραμμον. Έπί ολίγων σχετικώς αγγείων υπάρχει ή μεσαία βαθμίς μεταξύ τών δύο 
κατηγοριών, ήτοι καλύπτεται διά βερνικιού ολόκληρον τό άγγεϊον καί αφήνονται μόνον μία 
ζώνη ή δύο «μετόπαι» μέ τό χρώμα τού πηλού4, έφ’ ών καί μόνων περιορίζεται ό διάκοσμος 
(5-5“ 65, 80, 150 κλπ.). Οί κρατήρες κατά κανόνα έπαναλαμβάνουσι τήν διακόσμησιν καί 
εις τό όπισθεν μέρος. Έξαίρεσιν αποτελεί μόνον ό 5-5α. Τού 146 τό έτερον άνω ήμισυ 
είναι άδιακόσμητον.

Τά θέματα τής διακοσμήσεως δεν είναι πολυάριθμα, μεταξύ δ’ αυτών ή σπείρα κατέχει 
τήν πρώτην θέσιν. Τά συγκεντρικά ημικύκλια είναι έπίσης κοινά καί κατέχουσι τήν άλλοθεν 
γνωστήν οίκείαν θέσιν έπί τών ώμων τών αγγείων ή καί μιας ζώνης (33, 36, 41, 148 κλπ.). 
Τρίγωνα καί ρομβοειδή σχήματα πεπληρωμένα γραμμών είναι έπίσης συνήθη θέματα (5α 35, 
145 κλπ.), τό ρομβοειδές κόσμημα παρεμβαλλόμενον μεταξύ σπειρών είναι έπίσης μία αγα
πητή συνήθεια (8, 16, 139, 141, 147). Ή τεθλασμένη γραμμή, απλή ή πολλαπλή, χρησιμο
ποιείται έπίσης συχνάκις (1, 142, 154, 171 κλπ.), ένίοτε δέ καί ή κυματοειδής (80, 85).

1 Βλ. δμοια αγγεία Α Δ. 1919 113, είκ. 28, 6-7. 1900, 2 134 είκ. 3.
2 ’Ίδε λ. χ. A Ε 1898 πιν. 9, 18. Έν xfj συλλογή De 3 Τήν ερμηνείαν τοΰ μελανώματος τών αγγείων άνεζή-

Bosset υπάρχει εν έτι παράδειγμα όμοιας πυξίδας έκ Λιβα- τησαν έν τή μιμήσει μονόχρωμων αγγείων: Poulsen, Dipy- 
θοΰς, το οποίον είναι άνάλογον προς τό ανωτέρω σημείου- longraber u. Dipylonvasen 80.
μενον κυκλαδικόν καί ώς πρός τήν έγχάρακτον διακόσμησιν 4 Βλ. έπί τοΰ γεγονότος τούτου Alois Gotsmicli, Studien 
έκ τεθλασμένων οριζοντίων γραμμών. 'Υπό τοΰ Dessoulavy zur altesten griech. Kunst (1931) 16. 
σημειοΰται ώς «exemplaire unique en son genre»: R. A.
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Άσυνηθέστερα ή μεμονωμένα θέματα είναι το τοϋ «διπλού πελέκεως» ή «πεταλούδας» 
(108, 149), το τοϋ κρατήρος 153, δπερ ώς είναι νϋν έξίτηλον φαίνεται φοειδές1, και τό αλυ
σοειδές τοϋ 146. Ό ψευδόστομος άμφορεύς 174 φέρει κάλυκα άνθους, δστις έν τελεία σχη
ματοποιήσει άπαντα κα'ι έπι τοϋ 1801 2. Ό 175 φέρει στιγμάς άκτινοειδώς. Ό 39 φέρει 
θέμα, τό όποιον είναι ή τελευταία αγνώριστος μορφή τής έξελίξεως τοϋ πολύποδος. Έπ'ι 
τής κύλικος 27 υπάρχει εν κόσμημα, τό όποιον είναι ή γεωμετροποίησις ούτως είπεΐν τού 
κοινού εις τον ύστερομινωϊκόν κα'ι μυκηναϊκόν ρυθμόν περιδέραιου3. Τέλος σημειωτέον δτι 
τινές κύλικες φέρουσιν έλικοειδή γραμ
μήν άνερχομένην κατά μήκος τού πο- 
δός, (25, 27, 29) ουδέποτε δμως τούς 
χωριστούς δακτυλίους, οΰς βλέπομεν 
έπι υστεροελλαδικών 3 κυλικών4. Άρ- 
κεταϊ τοιαΰται ώς και άλλα αγγεία φέ- 
ρουσι τό περ'ι τάς λαβάς πεδίον τού 
αγγείου κεχωρισμένον διά γραμμής 
(6, 8, 17, 27, 29, 54, 80, 139, 157 κλπ.).
Σημειωτέον τέλος, δτι έπϊ των κυλικών 
τούτων έ'χει έκλείψει έντελώς τό πνεύμα 
τονισμού τοϋ μεσαίου άξονος τού αγ
γείου τό τόσον εκδηλον εις τάς ύστε
ρο μυκηναϊκός κύλικας διά τής ζωγρα- 
φήσεως πολύποδος έν σχηματοποιήσει5. Ενταύθα έπικρατεΐ αποκλειστικούς τό πνεύμα όρι- 
ζοντιότητος έν τή διακοσμήσει, ιδιαιτέρας δέ σημειώσεως άξιος είναι ό καθαρώς γεωμετρι
κός διάκοσμος τής κύλικος 25.

"Εν άλλο γεγονός είναι άξιοπαρατήρητον, δτι οι δύο κρατήρες 161 (1249) καί, 167 
(1250), έτι δέ τό ληκυθοειδές άγγεϊον 172 έ'φερον διάκοσμον διά λευκού πηκτού χρώματος. 
Ούτος συνίσταται έκ ζωνών έπι τοϋ μαύρου βερνικιού τών δύο πρώτων καί τής έρυθρωπής 
έπαλείψεως τοϋ τρίτου [αγγείου6. Τό άσύνηθες τούτο φαινόμενον είναι σπουδαΐον ώς προς 
τήν έπιβίωσιν τής τεχνοτροπίας ανοικτού έπι σκοτεινού, ήτις γενικώς θεωρείται καταγομένη 
έκ τής μεσομινωϊκής κεραμεικής τής Κρήτης. Τό λευκόν χρώμα αγνοεί, έφόσον τουλάχιστον 
γνωρίζομεν, ό τον ύπομυκηναϊκόν διαδεχόμενος πρωτογεωμετρικός ρυθμός, ένώ τούτο ανα
φαίνεται πάλιν εις τον ώριμον γεωμετρικόν τον προ τής ένάρξεως τοϋ άνατολίζοντος ρυθμού7.

1 Ή φύσις τοΰ κοσμήματος γίνεται νοητή διά παραβολής 
πρός τόν κρατήρα Διακάτων Α Δ 5, 1919 103 είκ. 18.

2 "Ομοιον περίπου άνθος έπϊ ψευδοστόμου άμφορέως 
Dessulavy έ. ά. 140 εΐκ. 20, περιέργως δ’ όμοια σχηματο- 
ποίησις άνθους επί άμαυροχρώμου μεσοελλαδικοΰ οστράκου 
Blegen, Korakou πίν. 3, 1.

3 Όρα λ. χ. τό περιδέραιον τοϋτο καμπυλογράμμως έτι
επί τής άθλιας δυστυχώς άπεικονίσεως Α Δ 11, 1927-8 πίν.
1, 4. Περί εφαρμογής ανθρωπίνου διακόσμου επί αγγείων

απλοϊκής τέχνης όρα Wide, Α Μ 1910 33.
4 Blegen, Korakou 66 εΐκ. 94.
5 "Ορα περί τούτου Alois Gotsmich, Studien zur altesten 

griech. Kunst 19.
6 Έπϊ τοϋ πρώτου τών κρατήρων τό πράγμα φαίνεται 

καλώς. Ό δεύτερος είναι τελείως εξίτηλος, άλλα φαίνεται 
ότι λευκόν χρώμα έφερε καί ούτος.

7 Payne, Β S Α 29 275-6.
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Ή διακόσμησις επί τών λαβών τών μεγάλων αγγείων περιορίζεται συνήθως είς την 
κάλυψιν τούτων διά βερνικιού. Ενίοτε καλύπτεται και τό περί ταύτας πεδίον, σχηματιζομέ- 
νης οΰτω τής μετόπης (5,5“), άλλοτε πάλιντοΰτο ορίζεται υπό απλής ή διπλής γραμμής (12)1. 
Έπί τών ψευδοστόμων αμφορέων επικρατεί ή συνήθεια εγκαρσίων γραμμών επί τής λαβής 
(148, 41, 88 κλπ.). Έπί μερικών κρατήρων διά μιας ή δύο αύλάκων άντιστοίχως έξωθεν καί 
έσωθεν ή λαβή μεταβάλλεται είς δίδυμον, ή τρίδυμον, τούτο δέ συμβαίνει καί έπί τού μεγά
λου ψευδοστόμου άμφορέως 148. Ή είκ. 35 παριστά δεξιά την λαβήν τού αγγείου τούτου, 
αριστερά δέ τήν τού κρατήρος 139. Επίσης έπί τού κάτω μέρους τής είκ. 4, ώς καί έπί τής 
είκ. 18,6 απεικονίζονται τεμάχια έξ ών άφθονα εύρέθησαν είς Οικόπεδα καί Άλαφώναν, περί 
ών αμφιβάλλει τις άν πρόκειται περί λαβών ή μάλλον περί ποδών αγγείων. Ό πηλός των 
είναι ό εύθρυπτος «πρωτοκορινθιακός», τό δέ μέλαν βερνίκιον έχει όλοσχερώς άπολεπισθή1 2.

Τών χειροποιήτων αγγείων ή διακόσμησις, έφόσον ένταΰθα ουδέποτε γίνεται χρήσις 
χρώματος, είναι μόνον έγχάρακτος ή ανάγλυφος, άν καί τά πλείστα είναι έντελώς ακόσμητα. 
Έλέχθη ήδη ότι τό άγγεΐον 97 φέρει πλαστικάς ράχεις, τό 264 (1222) μίαν ψευδολαβήν καί 
τό 265 (1224) δύο τοιαύτας. ’Ασφαλώς είς μυκηναϊκήν έπίδρασιν οφείλεται τό έπί τής πυξί- 
δος 262 έγχάρακτον κόσμημα (βλ. είκ. 34), τό όποιον μιμείται τήν έκφυλισμένην πορφύραν 
τών ύστερο μυκηναϊκών αγγείων. Ουδέποτε άλλοτε άπαντά έγχαράκτως καμπυλόγραμμοι' 
κόσμημα, άλλ’ ή γραμμαί τεμνόμεναι κατά ρόμβους (έπί τής αυτής πυξίδος), ή γραμμή ορι
ζόντια τεμνομένη υπό πολλών καθέτων (έπί τού 261 (1223)) ή τέλος έντυποι έπιμήκεις στιγ- 
μαί (265, όστρακα έπί τής είκ. 18 κάτω).

Πάντων ή σχεδόν πάντων τών γραπτών αγγείων ή διακόσμησις φέρει τον χαρακτήρα τής 
αμελούς, τής άβεβαίας έλευθέρας χειρός τής οικείας είς τήν ύστερομινωϊκήν κυρίως κεραμει- 
κήν. Σπανίως συμβαίνει νά ύπάρχη φροντίς προς κανονικήν όπως δήποτε συμμετρίαν. Συνή
θως τά κοσμήματα είναι ανισομεγέθη καί κακώς ύπολογισμένα έπί τής έπιφανείας. Έπί τού 
5“ δέν έχαράχθησαν κατόπιν ύπολογισμού αί τεμνόμεναι γραμμαί, ΐνα οί ρόμβοι αύτομάτως 
καί κανονικώς σχηματισθούν, άλλ’ έσχεδιάζοντο ούτοι άνά ένα έντός τής μετόπης, είς τρόπον 
ώστε τό άποτέλεσμα νά είναι μετριώτατον. Χαρακτηριστικόν τής άμελείας είναι, ότι ένα έκ 
τών ρόμβων τούτων έπλήρωσεν ό τεχνίτης πυκνών τεμνομένων γραμμών, ένω πάντας τούς 
άλλους παραλλήλων. Ύπάρχουσιν έλάχιστα μόνον παραδείγματα μικρών άγγείων, όπου ή 
άσφάλεια τής χειρός τού τεχνίτου έμποιεϊ εύάρεστον έντύπωσιν, τούτων δ’ άκριβώς (ιδίως 
"ψευδοστόμων άμφορέων) δέν έπετεύχθη ή άνασυγκρότησις. "Εν έκ τών όχι καλυτέρων τοιού- 
των άγγείων είναι ό ψευδόστομος άμφορεύς 42.

1 Περί τής ερμηνείας τοϋ φαινομένου τούτου ορα 
Gotsmich έ. ά. 16.

2 Ή συνήθεια τοιούτων έσχισμένων λαβών άλλα μόνον 
έξωτερικώς, έφόσον τουλάχιστον δύναται νά κρίνη τις έκ 
τών άπεικονίσεων, είναι μυκηναϊκή και ύστερομυκηναϊκή, 
λ. χ. Karo, Schachtgraber ν. Mykenae άρ. 611 (πίν. 171) 
949 (πίν. 174). Κρατήρες Υ Μ 3 έκ Μιλάτου: Evans, Prehi
storic Tombs of Knossos 96, είκ. 105 (κατάλ. μουσείου 675 
ή λαβή τετρασχιδής δι* άβαθών αυλακώσεων) καί είκ. 106 
(λαβή τρισχιδής ορατή καί έπί τής είκόνος). Ό τρόπος όμως

τής αΰλακώσεως έσωθεν καί έξωθεν τής λαβής, ώς φαίνεται 
έπί τών κεφαλληνιακών άγγείων, άπαντά παρόμοιος έπί 
γεωμετρικών, άνατολιζόντων ροδιακών κλπ. άγγείων. "Ορα 
έπί παραδείγματι Levi, Arcades (Annuario 11-12) εικόνες 89, 
99,137,176,462 έτι δέ πίν. 24. Όρα έπίσης περί τών λαβών 
τούτων Heurtley-Hutchinson, Vardaroftsa, BSA 27, 14-15 
καί πίν. II α. Έν Κεφαλληνία δέν άπαντά ή κυκλοτερής 
έμπίεσις κατά τήν βάσιν τής λαβής, ήτις άναμφιβόλως σκο
πόν είχε τήν καλυτέραν ταύτης προσκόλληση· έπί τοϋ σώμα
τος τοϋ άγγείου.
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Λίαν χαρακτηριστική καί διδακτική συγχρόνως είναι ή έξέλιξις τής σπείρας επί τών 
ήμετέρων αγγείων. Αί συνεχείς σπεΐραι είκονίζονται άνευ επιτυχίας, διότι ή ένοΰσα ταΰτας 
εφαπτομένη δεν έχει τον άπαιτούμενον ρυθμόν καμπυλότητος. Ή επιτυχέστερα παράστασις 
είναι ή τοΰ κρατήρος 159, όπου αί σπεΐραι διά «μονοκονδυλιάς» χαράσσονται άνά ζεύγη 
καί εϊτα ένοΰνται δι’ έφαπτομένης. Εντός ολίγου όμως ό τεχνίτης λησμονεί τήν ύγιεστέραν 
ταύτην αρχήν καί είκονίζει τάς σπείρας άνά μίαν, προσκολλών είτα ταύτας μεταξύ των (165, 
156, 151 κλπ.). Ή έξέλιξις προχωρεί κατά έν βήμα:
Αί σπεΐραι λύονται μεταξύ των, αλλά τό άκρον τής 
έλίξεως παραμένει ανοικτόν (109, 5 4, 15 κλπ.). "Εν 
τελευταΐον βήμα κλείει τό άκρον τούτο προς τό 
κυρίως σώμα τής σπείρας (7, 9, 10). Έν τούτοις 
ό τελειωτικός σχηματισμός τών συγκεντρικών κύκλων 
ουδέ μίαν φοράν αναφαίνεται έπί τοΰ πλήθους τών 
κεφαλληνιακών αγγείων τών ήμετέρων ανασκαφών.
Ακόμη καί έπί τοΰ δίσκου τής λαβής ψευδοστόμων 
αμφορέων, όπου οί συγκεντρικοί κύκλοι εμφανίζον
ται έπί άναλόγου κεραμεικής τών Δελφών καί τής 
Σαλαμΐνος1, ένταΰθα σπανίως βλέπομεν νά έφαρμό- 
ζωνται. Έν τούτοις λανθάνει ούτως είπεΐν ή χρησι- 
μοποίησίς των καί ένταΰθα: Έπί τοΰ αγγείου 158 
-158“ (1280) αί ζώναι τής κοιλίας έξακολουθοΰσι 
καί υπό τον πυθμένα, όπου φυσικά μεταβάλλονται 
εις συγκεντρικοΰς κύκλους. Τό άγγεΐον 190 φέρει 
έπίσης έπί τής βάσεως κανονικούς συγκεντρικοΰς 
κύκλους, ώς καί εν έκ Διακάτων1 2 άρυβαλλοειδές άγγεΐον, έν ώτό ήμέτερον 172 φέρει τοιού- 
τους έγχαράκτους. Έπί πασών τούτων τών περιπτώσεων οί κύκλοι έ'χουσιν άχθή δι’ έλευθέρας 
χειρός, ή δέ χρησιμοποίησίς των δεν διέπεται διόλου υπό πρωτογεωμετρικού πνεύματος3.

Ώς προς τό γενικόν πνεύμα τής διακοσμήσεως τών κεφαλληνιακών άγγείων, παρατη- 
ροΰμεν ότι ή ένότης τοΰ όλου άγγείου ώς διακοσμητικής έπιφανείας έχει ήδη έκπνεύσει. 
'Η αΐσθησις τοΰ οριζοντίου πρυτανεύει πανταχοΰ, ή ζώνη καί ή μετόπη. Ή ένότης αυτή τών

1 Δελφοί: Fouilles de Delphes V, 9 έξ καί Β. Schweitzer, 
Untersuchungen zur Chronol. d. alt. geom. Stile 52. 
2αλαμίς: A M 1910 32.

2 Άρχ. Δελτ. 5 1919 108 είκ. 25, 3. (Κυπαρίσσης).
3 ΟΙ συγκεντρικοί κύκλοι, οΐτινες άποτελοϋσι τό κεντρι- 

κώτερον συστατικόν τοΰ πρωτογεωμετρικού καί έκεΐθεν τοΰ 
γεωμετρικού ρυθμού, δέν είναι άγνωστοι εις τήν ύστερομι- 
νωικήν κεραμεικήν. Τά συγκεντρικά ημικύκλια δι’ έλευθέρας 
χειρός είναι έπίσης κοινότατα καί παραληφθέντα έγένοντο 
μόνον κανονικώτερα έν τή πρωτογεωμετρική κεραμεική. 
Τούς συγκεντρικοΰς κύκλους θεωρεί ό Payne μίαν περαι
τέρω τών ήμικυκλίων άνάπτυξιν (Β S A 29 269 καί σημ. 1),

έν τούτοις ύπάρχουσι καί οΐτοι εις τήν ύστερομινωικήν 
κεραμεικήν, καί μάλιστα εις ένίας περιπτώσεις άναμφιβόλως 
διά διαβήτου κεχαραγμένοι. (Οϋτω λ. χ. έπί άδημοσιεύτου 
άρτοειδοΰς Υ Μ 2 άγγείου τό όποιον έγώ εύρον έν Άμνισφ, 
εύρετ. Μουσ. Ηρακλείου 8982) ή έπί τοΰ μικρού φλασκο- 
ειδούς άγγείου Evans, Prehist. Tombs of Knossos 123 είκ. 
117 άρ. 76 e. Ή διαφορά έγκειται μόνον εις τό γεγονός, ότι 
έκάτερος ρυθμός χρησιμοποιεί τό κόσμημα κατ’ ιδίαν αρχι
τεκτονικήν, ένφ τουναντίον τών συγκεντρικών ήμικυκλίων 
ή χρησιμοποίησίς διέπεται ύπό τοΰ αυτού πνεύματος έν 
άμφοτέροις τοΐς ρυθμοΐς.
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διακοσμητικών αρχών, δεν έξικνεΐται καί μέχρι των μοτίβων, τών όποιων ή ανόργανος σύν- 
δεσις είναι φανερά. ΈπΙ τοΰ τριποδικοΰ κρατήρος 146-146“ εις τό έν άκρον τής άλύσεως, 
ό τεχνίτης παρενέβαλε και μίαν σπείραν. 'Ομοίως επί τοΰ κρατήρος 138 πέριξ τών δυο 
οφιοειδών κιγκλιδωτών γραμμών αϊτινες άπλοΰνται επί τοΰ αγγείου, ό τεχνίτης έρριψε 
μερικάς σπείρας άνευ ούδεμιάς απολύτως συνοχής. Τόσον ολίγον αισθάνεται όργανικώς τούς 
τύπους τούτους, οι όποιοι κατ’ ουσίαν είναι ήδη νεκροί, παραδίδοντες την θέσιν των είς τό 
πνεύμα τής έπερχομένης νέας έποχής.

Τά ανάμεικτα ευρήματα. Τό πήλινον γυναικειον είδώλιον είκ. 36 εΰρέθη είς τον πυθμένα 
τοΰ λάκκου Δ 5. Διατηρεί άκεραίαν την μυκηναϊκήν παράδοσιν. Ό κύλινδρος είς όν καταλήγει 
είναι συμπαγής έσωτερικώς, ό δε πηλός είναι κιτρινωπός εύθρυπτος τής «πρωτοκορινθιακής» 
κατηγορίας. Διά τον λόγον τούτον έξηφανίσθη εντελώς τό μέλαν χρώμα, ου ελάχιστα ίχνη 
σώζονται. Οι οφθαλμοί άπετελοΰντο εκ δύο πλακουντίων πηλού, ών τό έν έχει άποπέσει. 
Τό είδώλιον ανήκει είς τήν δευτέραν κατηγορίαν τής ύποδιαιρέσεως τοΰ Τσούντα1, παρα
δείγματα δε ΰπάρχουσιν αρκετά1 2. Ώς προς τήν σημασίαν τών ειδωλίων τούτων τών κατα- 
τιθεμένων είς τάφους, δεν είναι τοΰ παρόντος ΐνα συζητηθή. Ό Τσούντας3 θεωρεί «αναμ
φίβολον ότι πάντα τά ειδώλια παριστώσι θεότητας», μετ’αύτοΰ δε καί πολλοί άλλοι μέχρι 
σήμερον ακόμη. Τουναντίον άλλοι ύπεστήριξαν εξ ίσου παλαιόθεν, ότι ή ποικιλία τών τύπων 
τών ειδωλίων δεν συνηγορεί υπέρ τής ιδέας, ότι παριστάνουσι θεότητα4. Ό Hogarth έρρι- 
ψεν είς τό μέσον μίαν νέαν θεωρίαν, καθ’ ήν τά γυναικεία ειδώλια εντός τών κυκλαδικών 
τάφων παριστώσι θνητάς γυναίκας προς έξυπηρέτησιν τοΰ νεκρού, μάλιστα δε τά καλούμενα 
«στεατοπυγικά» έχρησίμευον είς εύρυτέρας γενετησίους άνάγκας τοΰ ταφέντος5. Ό Nilsson 
επεκτείνει τήν θεωρίαν περί θνητών γυναικών υπηρετικών τοΰ νεκρού καί επί τών μυκηναϊ
κών ειδωλίων6. Ούτε ή μία ούτε ή άλλη άποψις όμως υποστηρίζονται υπό αποφασιστικών 
έπιχειρημάτων7.

Τά υπόλοιπα ανάμεικτα μικροευρήματα είκονίζονται επί τών πινάκων 14-18. Ευθύς 
αμέσως εμποιεί έντύπωσιν ή απουσία τών γλυπτών λίθων καί τής πόρπης. Έκ τών πρώτων 
άφθονοι έχουσιν εύρεθή είς τό νεκροταφεΐον τών Κοκκολάταιν 8 τό όποιον συνιστάμενον έκ 
θολωτών καί λακκοειδών τάφων είναι όφθαλμοφανώς άρχαιότερον. Είς τήν παρούσαν περίο
δον τών τάφων Λακκίθρας, ώς επίσης είς τά σύγχρονα νεκροταφεία Διακάτων καί Μαζαρα- 
κάτων, ή τέχνη αύτη έχει έκλεάψει, τό δε μοναδικόν παράδειγμα, τελείως έκφυλισμένον, είναι 
ή φακοειδής περίπου λίθος πίν. 1 7 κάτω αριστερά, εύρεθεϊσα εντός τοΰ τάφου Γ. Συνίσίαται 
έξ όρείας κρυστάλλου ευτελούς ποιότητος καί φέρει άπλάς γραμμάς ώς μόνην διακόσμησιν.

1 A Ε 1888 168.
2 "Εν τελείως άνάλογον, άνευ ούδενός «πόλου » ή άλλου 

διακόσμου έπι της κεφαλής, ώς είναι καί τό ήμέτερον, ορα 
Schliemami, Mykenae 81 είκ. 112 (βλ. επίσης τόν έγχρωμον 
πίνακα C.).

3 A Ε έ. ά.
4 Μ. Mayer, Jahrb. 7, 1892 196.
5 Essays in Aegean Archaelogy in honour of Sir A. 

Evans 55 - 62.
6 M. Nilsson, Minoan - Mycenaean Religion 263 έξ.,

ιδίως 264.
7 Έγώ ύπεστήριξα ότι τά λεγάμενα πτερυγιόσχημα μυκη

ναϊκά ειδώλια τουλάχιστον πρέπει νά παριστώσι θεότητα, 
διότι κατέδειξα τούς ένδιαμέσους σταθμούς βαθμιαίας 
σχηματοποιήσεως του τύπου άπό τής μινωικής μεγάλης θεάς 
μεθ’υψωμένων χειρών είς στάσιν ευλογίας: Άρχ. Έφημ. 
1927-28 20 καί σημ. 4-5. Οί μεταβατικοί τύποι έν σ. 21 
είκ. 8, α - δ.

8 Πρακτικά Αρχ. Έτ. 1912 256-7.
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Περισσότερον ξενίζει των πορπών ή απουσία. Επειδή αί έδαφικαί συνθήκαι των τάφων 
Λακκίθρας είναι δυσμενέστατοι διά την διατήρησιν τοΰ χαλκού, πάντα τα λεπτότερα εκ τοΰ 
μετάλλου τούτου αντικείμενα κατεστράφησαν εντελώς, έμποτισθέντα μέχρι τοΰ πυρήνος υπό 
κακοήθους όξειδώσεως. Ώξειδωμένα καί εύθρυπτα ώς ήσαν, είκονίσθησαν επί τοΰ πίνακος 
16. Νομίζω ότι πάντα τα λεπτά συρματοειδή τεμάχια προέρχονται έκ καρφίδων ή βελονών, 
ούχί δ’έκ πορπών, τών οποίων τά τεμάχια θά ήσαν μάλλον ευδιάκριτα. Ή απουσία αυτή 
είναι τοσοΰτφ μάλλον δυσεξήγητος, καθόσον τοιαΰται υπάρχουν έκ τών συγχρόνων νεκρο
ταφείων τής Κεφαλληνίας καί έξω τής νήσου'.

Έπί τών υπολοίπων χαλκών ευρημάτων όλίγαι παρατηρήσεις υπολείπονται. Τά μαχαί
ρια (πίνακες 14 καί 16) είναι κοινά ευρήματα. Ό τάφος A 6 φαίνεται ότι ήτο ό μόνος, όπου 
έτάφη πολεμιστής έν έξαρτύσει. Τό έντός τοΰ λάκκου τούτου εΰρεθέν ξίφος (μήκος 0,41) 
έχει ανάλογα περίπου, αλλά διαφέροντα κατά τήν λαβήν καί τούς ήλους παράλληλα έκ 
Διακάτων1 2, ένφ τά έξ Ιθάκης προερχόμενα καί τελευταίως δημοσιευθέντα δύο παρα
δείγματα άνήκουσιν εις άλλον τύπον3. Τό ήμέτερον ξίφος στερείται ράχεως, εις δέ τήν 
θέσιν της φέρει δύο παραλλήλους έλαφρώς έγχαράκτους γραμμάς κατά μήκος τής λεπί- 
δος. Διατηρεί τέσσαρας ήλους καί κατά τήν στιγμήν τής εΰρέσεως πέριξ αύτών διεκρίνοντο 
ασήμαντα ϊχνη τής ξύλινης προφανώς λαβής, (πίν. 16). Ό αύτός λάκκος παρέσχε καί 
αιχμήν λόγχης μετ’ αύλοΰ φέροντος οπήν ήλου προς καλυτέραν στερέωσιν τοΰ καυλοΰ 
τοΰ δόρατος. Χαρακτηριστική είναι ή συστροφή τής αιχμής σκοπίμως προτοΰ κατατεθή εις 
τον τάφον, έθιμον συχνάκις συναντώμενον προς αποφυγήν τής κλοπής τών κτερισμάτων, ώς 
μή κεκτημένων πλέον πρακτικήν αξίαν. Μικράν αιχμήν ακοντίου παρέσχε καί ό λάκκος Β2. 
Τό άνω μέρος τοΰ πίν. 16 καταλαμβάνεται έξ ολοκλήρου υπό τών χαλκών ευρημάτων τοΰ 
τάφου Δ. Πλήν τών δύο μαχαιριών καί τής λεπτής μακράς περόνης πάντα τά λοιπά τεμάχια 
φαίνεται ότι προήρχοντο έξ ενός σκεύους, ου διεσώθη ή λαβή. Διετηρήθησαν πολλαί κεφαλαί 
μυκητοειδών ήλων, ών ό κορμός διακρίνεται εις δύο μόνον παραδείγματα. Ό τάφος τών 
Οικοπέδων παρέσχε καί μικρόν χαλκοΰν πέλεκυν, (πίν. 14) σπουδαΐον κατά τοΰτο, ότι έπειδή 
ούδέν φέρει τρήμα θά έστειλεοΰτο κατά τό παμπάλαιον σύστημα τών νεολιθικών τοιούτων, 
ών φέρει περίπου καί τό σχήμα. Επίσης άπέδωκε μικράν σμίλην, εύρημα γνωστόν από τής 
Τροίας II, καί τών βασιλικών λάκκων τής άκροπόλεως τών Μυκηνών μέχρι τής ύστερομυ- 
κηναϊκής έποχής4.

’Άλλα μετάλλινα μικροευρήματα είναι αί άφθονοι καί ποικίλων σχημάτων χρυσαΐ ψήφοι, 
(αιτινες κατά τάφους διηρημέναι είκονίζονται έπί τοΰ πίν. 15, όλαι δ’ όμοΰ έπί τοΰ 18), 
εις δακτύλιος χρυσούς άνευ σφενδόνης έκ τοΰ A 10 (πίν. 15), χρυσοΰν όστρακον τοΰ είδους 
cardium έκ τοΰ αύτοΰ λάκκου (πίν. 15), τό έκ τοΰ αύτοΰ λάκκου χρυσοΰν σπειροειδές περι- 
δέραιον (πίν. 15 καί 18), τό χρυσοΰν έλασμα πίν. 18 κάτω, (έκ τοΰ A 2) τέλος δ’ή άλυσις, 
τό άνθος παπύρου, τό ίριδοειδές άνθος καί τό λεπτόν φυλλάριον έκ τοΰ τάφου Δ (πίν. 18 άνω).

1 Διακατα: Άρχ. Δελτ. 5 1919 118 είκ. 33. Μαζαρακάτα; 3 Sylvia Benton, Β S A 29 114 είκ. 1.
Καββαδία Προϊστ. ’Αρχαιολογία 367, είκ. 461. Σαλαμίς; 4 Ν. Aberg Bronzezeitliche Chronologie κλπ. 3, 134 καί 
A Μ 1910 30 είκ. 15. Δελφοί, Προϊστ. ’Αρχαιολογία σ. 325. είκ. 244 -246.

2 Άρχ. Δελτ. έ. ά. 118 είκ. 34.
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40 AE 1932Σπυρίδωνος N. Μαρινάτου

’Εκ τοΰτων πάντων τό σπουδαιότατον ίσως είναι το σπειροειδές περιδέραιον, εύρεΰέν 
καί τοΰτο σκοπίμως κατεστραμμένον. Τά μέλη ειχον συστραφή, έξαρθρωθή καί έν μέρει 
άκρωτηριασθή κατά την ώραν τοϋ ενταφιασμού, την δε κατάστασιν εις ήν εύρέθησαν παρέ
χει ή είκών 30. Τών μελών, άτινα είναι ελαφρώς άνισα μεταξύ των, έκαστον άποτελεΐται εκ 
σωλήνος, έφ’ού είχον συγκολληθή άντιθετικώς δύο ζεύγη σπειρών. "Εκαστον ζεύγος σπει
ρών άποτελεΐται έξ ενός τεμαχίου σύρματος, ή δ’ένωσις τών δύο σπειρών μεταξύ των δεν 
γίνεται δι’ εφαπτομένης, άλλα διά τοξοειδούς μεταβάσεως δίκην όμματοϋαλίων. Τά λεπτά 
εξαρτήματα έν σχήματι ελατηρίου υποθέτω δτι άνήκον καί ταύτα εις τό περιδέραιον, διότι

ούδεμίαν άλλην χρήσιν τούτων διαβλέπω, 
επί πλέον δ’ ό αριθμός τών τεσσάρων 
αντιστοιχεί προς τον αριθμόν τών πέντε 
μελών τού περιδέραιου (πίν. 18)'.

Ή σπουδαιότης τού περιδέραιου 
τούτου έγκειται εις τό δτι συνεχίζει αιώ
νων πολλών μυκηναϊκήν καί προ μυκη
ναϊκήν ακόμη παράδοσιν. "Ομοια μέλη 
έχουσιν εύρεθή πέντε είς τούς συνοικι
σμούς II-III τής Τροίας2, καί εννέα έτι 
είναι γνωστά εκ τού 3ου βασιλικού τάφου 
τής άκροπόλεως τών Μυκηνών3. Τά συγ
γενέστερα προς τά ήμέτερα είναι δύο έκ 

τού τελευταίου τούτου τάφου4, μετά μόνης τής διαφοράς δτι αί σπεΐραι ένούνται μεταξύ των 
δι’ ευθείας μεταβάσεως. Τά κοσμήματα τής Τροίας παρεβλήθησαν προς τά τών Μυκηνών 
υπό πολλών5, έν τούτοις ή μακραίων χρυσοχοϊκή παράδοσις, ήτις βλέπομεν νύν νά πιστού- 
ται προ ημών, δεικνύει απλώς πόσον έπισφαλές είναι νά βασίζη τις χρονολογικά συμπερά
σματα έπί τοιούτων έργων, έφόσον άπό τής Τροίας II μέχρι τών τάφων τής Κεφαλληνίας 
έκτείνεται διάστημα ήμισείας, ίσως καί πλέον χιλιετηρίδος.

Ή έκ τού τάφου Δ άλυσις, πίν. 18 μήκους 0,17, είναι έργον άξιόλογον διά τήν λεπτό
τητα τής έργασίας καί τήν σταθερότητα τής χειρός τού χρυσοχόου. Είναι πεποιημένη έκ 
λεπτού σύρματος, τον δε τρόπον τής πλοκής δεικνύει καλύτερον ή υπό μεγέθυνσιν τριών 
περίπου διαμέτρων φωτογραφία τής είκ. 37. Τό μικρόν μήκος της δεικνύει, δτι έχρησιμο- 
ποιεΐτο ώς ψέλιον μάλλον ή περιδέραιον, έκτος έάν δεν διετηρήθη ολόκληρος. Υπάρχει 
μία έτι όμοια άλυσις, προερχομένη έκ τάφου τών Μυκηνών, ήτις φέρει κατά τά άκρα τά 
ένταύθα έλλείποντα κάλυκα καί βάλανον προς στερέωσιν. Ό τρόπος τής τοιαύτης πλοκής 
άλύσεων έκ λεπτού σύρματος είναι παμπάλαιος, παρακολουθούμενος έν Κρήτη μέχρι τής

1 Ίσως όμοια είναι καί τά εξαρτήματα τά όποια περί- 3 Karo, Schachtgraber ν. Mykenae άρ. 56-58, πίν. 21.
γράφει ό Persson, Royal Tombs at Dendra 89 είκ. 62 «Two 4 Τά ΰπ άρ. 58 έ. ά.
extremely small spirals of tbin gold wire, so-called τέττι- 5 Βλ. τελευταίως Nils Aberg, Bronzezeitlicbe und
γες, d. 0,002». Δυστυχώς δέν διακρίνεται τίποτε έπί τής frubeisenzeitliche Chronologie III, Στοκχόλμη 1932 133 
είκόνος. κα; είκ. 238 καί 243.

2 Hub. Schmidt, Catal. Schliem. άρ. 5988 καί 6042.

Είκ. 37. Τμήμα τον πίν· 18 υπό μεγέ&ννσιν.
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3η? χιλιετηρίδος (ΠΜ τάφοι Μοχλού), ών πιθανώτατα έφεύρεσις ξένων και ούχι Ευρωπαίων 
χρυσοχόων1. Τό έπ'ι τοΰ πίνακος 18 κάτω χρυσοΰν έλασμα ήτο πιθανώς έπένδυσις λαβής 
κατόπτρου, αν και αί μέχρι τοΰδε γνωσταί τοιαΰται έχουσιν άλλο σχήμα καί δή στρογγΰλον, 
ούχ'ι πλακωτόν. Φέρει πέριξ έλαφρόν χείλος νεΰον κατ’ ορθήν γωνίαν προς τα έσω, ούδέν 
δ’ίχνος ήλου ή καν οπήν φέρει προς στερέωσιν επί τής ύποκειμένης ύλης. Προφανώς έχρη- 
σιμοποιήθη κόλλα. Τό όλον σχήμα φέρει τήν μυκηναϊκήν άνάμνησιν συμμετρικώς έλισσο- 
μένου φοινικοειδούς ή παπυροειδοΰς, ή δ’έντυπος διακόσμησις διατηρεί επίσης τήν παρά- 
δοσιν τοΰ μυκηναϊκού στοιχείου. Έπί τοΰ κορμοΰ υπάρχει εκατέρωθεν τό κόσμημα τών 
γωνιωδώς έναλλασσομένων γραμμών, κοινότατον εκ τής ύστερομυκηναϊκής κεραμεικής καί 
τέχνης γενικώτερον1 2. Τό κάτω μέρος διαμορφοΰται εις κύκλον, εντός τοΰ όποιου εύρί- 
σκεται εγγεγραμμένος σταυρός. (Τό (θέμα είναι ασυνήθες, άλλ’ ούχί καί έντελώς άγνωστον. 
Σταυρός υπάρχει επίσης έπί τοΰ δίσκου τής λαβής τοΰ ψευδοστόμου άμφορέως 176, άπαντα 
δ’ έτι οΰτος εγγεγραμμένος έντός σπειρών έπί ενός μεγάλου όμοιου άμφορέως έκ τής νεκρο- 
πόλεως Σαλαμΐνος3. Ό κοσμηματικός οΰτος τύπος, ξένος προς τον κρητομυκηναϊκόν ρυθ
μόν, είναι άσφαλώς ηπειρωτική κληρονομιά, διότι άπαντα έπί μεσοελλαδικών άγγείων τής 
άμαυροχρώμου κατηγορίας4. Οί μικροί έμπίεστοι κύκλοι μετά εύρέος όρατοΰ κέντρου, 
οϊτινες πληροΰσι τούς κενούς χώρους έπί τοΰ έλάσματος, είναι έν βήμα προς τον πρωτογεω
μετρικόν κόσμον, έπί δε τής κεφαλληνιακής κεραμεικής, ώς εϊδομεν, δεν άπαντά ό κοσμημα
τικός οΰτος τύπος.

Έπί τών άλλων χρυσών ευρημάτων όλίγαι λέξεις υπολείπονται. Κοινά είναι τά περία- 
πτα έν σχήματι όστρέου5, ώς έπίσης καί τά έν σχήματι παπυροειδοΰς (πίν. 18)6. Άσύνηθες 
είναι τό έτερον περίαπτον, (πίν. 18 άνω άριστερά) όπερ έκ δύο έλασμάτων όμοΰ συγκεκολ- 
λημένων συγκείμενον μιμείται ίριδοειδές έν σχηματοποιήσει. Ότι περί περιάπτου πρόκειται 
άποδεικνύει οπή κατά τό άνω μέρος. Τό κόσμημα έχει έν μόνον πρόσωπον, ή δ’όπισθία 
έπιφάνεια είναι έπίπεδος.

Αί εύρεθεΐσαι χρυσαΐ ψήφοι είναι ποικίλων σχημάτων (πίν.18), τινές δ’έξ αυτών είναι 
έξ ήλέκτρου (κράματος χρυσού καί άργύρου). Πρυτανεύουσιν αί έπιμήκεις άτρακτοειδεΐς ή 
μάλλον άμφικωνικαί, άλλαι μιμούνται τον πυρήνα τής ψευδομελίας (πασχαλιάς) καί μία έχει 
σχήμα κόκκου κριθής. (πίν. 18 άριστερά υπό τό σπειροειδές περιδέραιον). Τό σχήμα τούτο 
δεν είναι άσύνηθες εις τήν μυκηναϊκήν έτι δε καί τήν μινωϊκήν χρυσοχοΐαν7, (άξιοσημείωτον

1 Ή άλυσις τών Μυκηνών: Stais, Coll. Mycenienne 76 
άρ. 2882. 'Αλύσεις όμοιας πλοκής έκ Μόχλου: Seager, 
Excav. in the Island of Mochlos είκ. 10 (έ'ναντι σ. 32), II 
30. Είκ. 43. (έναντι σ. 72, XIX 20 καί 22).

2 Παραδείγματα έπί αγγείων κοινότατα. Έπί τοιχογρα
φιών συναντάται έπίαης, μεταξύ δ1 άλλων έπί τεμαχίου έκ 
Κνωσού, (αδημοσίευτου καί άκαταγράφου έν τω μουσείω 
Ηρακλείου). Βλ. έπίσης καί τήν γραπτήν έπιτΰμβιον στή
λην τών Μυκηνών, ήτις όμως μάλλον άγγειογράφου ή 
ζωγράφου έργον είναι: A Ε. 1896 πίν. 1.

3 Wide. A Μ 1910 πίν. 5, 5.
4 Blegen, Korakou 21 είκ. 28, έτι δ’ όμοιον άγγεΐον έξ 

Αίγίνης, Fimmen Kretisch-Mycenische Kultur 142 είκ. 124.
5 Έν εύρέθη τυχαίως πρό τίνος παρά τάς έκβολάς τοΰ

Καιράτου Κνωσού, (κατάλ. μουσ. Ηρακλείου άρ. 545 πρού. 
27 Α), τέσσαρα δ’ άλλα είναι πρό πολλοΰ γνωστά έκ Σπάτα 
"Αττικής (Έθν. Μουσ. άρ. 2120 προθ. 82). Πάντα ταΰτα 
είναι τού είδους Cytherea, ένω τό ήμέτερον, στερούμενον 
ραβδώσεων ανήκει εις τό είδος Cardium καί ώς συγκεί
μενον έκ λεπτοτάτου φύλλου ήτο ευτελές ταφικής χρήσεως 
κόσμημα.

6 Ταΰτα είναι κοινότατα, εύρέθησαν δέ καί αί μήτραι, 
δι’ ών έχύνοντο ή έφ’ ών έσφυρηλατοΰντο, λ. χ. Schhemann, 
Mycenae 121 είκ. 162.

7 Έκ Μαύρου Σπηλιού τής Κνωσού: BSA 28 πίν. 18. 
Έπίσης έκ Μαλίων, καταλ. μουσ. Ηράκλειου αρ. 560. Εκ 
τοΰ θησαυρού τής Τίρυνθος : Karo AM 55 1930 129. «Spat- 
mykenische haufige Form».

6
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42 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1932

δ’είναι δτι υπάρχουν κα'ι μεταγενέστεροι ψήφοι διατηροΰσαι την παράδοσιν1. Ή σπου
δαιότερα καί ωραιότερα εξ δλων των ψήφων (ελαφρώς κολοβή) είναι ή εκ τοΰ -τάφου Δ (πίν. 
18 άνω εν τώ μέσω υπέρ την χρυσήν άλυσιν έ'τι δ’ έν μεγενθύσει είκ. 37). Είναι σφαιρικού 
πεπιεσμένου σχήματος, κατά τά δυο άκρα τοΰ τρήματος έφερε δΰο μικράς προσθέτους στε- 
φάνας (ή μία λείπει), τό δ’όλον ήτο πεποικιλμένον διά κοκκιδωτής διακοσμήσεως (granu
lation). Ή ισχυρά φθορά των σφαιριδίων δεικνύει, δτι τό κόσμημα έφορεΐτο επί μακρόν 
έν τή ζωή.

Έπι των υπολοίπων παντοίας ύλης μικροευρημάτων τοΰ πίν. 15 σχεδόν δεν υπάρχει τι 
άξιον ιδιαιτέρας μνείας. Άκόνη εκ μαλακοΰ λίθου είναι τό πλακίδιον έκ τοΰ Β 8, ως καί 
έν δμοιον εξ Οικοπέδων (πίν. 14). Αί διάφοροι ψήφοι σύγκεινται έκ των συνήθων υλών, 
στεατίτου, σαρδίου, όρείας κρυστάλλου, ίάσπιδος(;) καί ύαλομάζης. Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτος 
είναι μόνον ή έλαιόσχημος έκ σαρδώνυχος ψήφος τών Οικοπέδων πίν. 14 καί μία όμοια έκ 
τοΰ A 3 Λακκίθρας, πίν. 15. Τό σχήμα τοΰτο είναι σπάνιον έν τή Κρητομυκηναϊκή περιοχή. 
Έκ τοΰ θησαυρού τής Τίρυνθος είναι γνωστή μία όμοια ψήφος, δύο δ’ άλλας αναφέρει ό 
Karo έν τή δημοσιεύσει τοΰ ευρήματος τούτου (AM 55 1930 127, άριθ. 6216). Μία σειρά 
ύαλίνων ψήφων κυανού άνοικτοΰ χρώματος (πίν. 15 Α 7 (δεξιά), A 8 κλπ.), είναι κατά τοΰτο 
αξιοσημείωτος, δτι μάς παρουσιάζει τελείαν ύελοποίησιν οΐα είς μεταγενεστέραν μόνον έποχήν 
είναι συνήθης. Μόναι των αί ψήφοι αύται ήθελον θεωρηθή ελληνιστικής ή ρωμαϊκής έποχής 
ύαλος. Ώς γνωστόν ή μυκηναϊκή ύαλόμαζα είναι λίαν εύθρυπτος καί αλαμπής, λόγφ ατελούς 
θερμάνσεως. Προφανώς αί ήμέτεραι ψήφοι είναι άλλοθεν είσηγμέναι. Μία άλλη κατηγορία 
ψήφων παρουσιάζει καί αύτη τελείως ύαλοποιημένην μάζαν, διαβιβρωσκομένην έν τούτοις 
καί μή μένουσαν τελείως απρόσβλητον ώς ή τών ανωτέρω. Ή χροιά τής ύάλου ταύτης είναι 
κίτρινη ανοικτή, σχεδόν λεμονόχρους. Τά κυριώτερα παραδείγματα είναι αί μεγάλαι ραβδω- 
ταί ψήφοι τοΰ A 1 (πίν. 15 άνω αριστερά).

Φυσικόν ήλεκτρον άπαντά έντός τών τάφων Λακκίθρας, ούχί όμως έν τή αφθονία, ήτις 
χαρακτηρίζει τήν παλαιοτέραν μυκηναϊκήν περίοδον τής κυρίως Ελλάδος (Μυκήναι, Κακό- 
βατος — Πύλος). Πρόκειται περί ψήφων αί όποΐαι ή έχουν άκανόνιστον τροχοειδές σχήμα 
ώς πεποιημέναι έξ ευτελών μικρών τεμαχίων (Α 10, πίν. 15 κάτω αριστερά), ή μεγαλύτερον 
ορθογώνιον A 3) ή τέλος άτρακτοειδές περίπου πεπιεσμένον (Α5). Τοΰ τελευταίου τούτου 
σχήματος έν παράλληλον υπάρχει έκ Σαλαμΐνος, έτι δέ έκ Διακάτων μία ή δύο [ψήφοι1 2. Τό 
σχήμα τοΰτο (ούχί δμως πεπιεσμένον) άπαντά καί έπϊ τών περιέργων τροχοειδών συρματο
πλέκτων άντικειμένων τοΰ θησαυροΰ τής Τίρυνθος. Ταΰτα ό Karo κατατάσσει μεταξύ τών 
νεωτάτων τοΰ θησαυροΰ, άκριβώς ένεκα τοΰ «ιδιορρύθμου» σχήματος τών ψήφων τοΰ ήλέκ- 
τρου (AM έ. ά. 138-9).

Άσύνηθες είναι έν έκ πυριτοειδοΰς λίθου περίαπτον έκ τοΰ A 3 (πίν. 15 άνω δεξιά), τό 
όποιον έχει σχήμα κοντής καί πλατείας μονοστόμου μαχαίρας. ’Έτι μάλλον ένδιαφέρον είναι 
έν άλλο περίαπτον έκ σαρδίου (πίν. 17 κάτω δεξιά καί έν μεγεθύνσει παραπλεύρως). Τοΰτο

1 Έξ Εφέσου: Marshall Brit. Mrs. Catal. of Jewellery Knochen (?) καί ίσως είναι ήλεκτρον. Διακάτων: άρ. καταλ.
πίν. 9 άρ. 982. 833-35. Είς τήν δημοσίευσιν δέν φαίνεται δυστυχώς τίποτε

2 Α Μ 1910 30, είκ. 30. Περιγράφεται ύπό τοΰ Wide ώς επί τής είκόνος. (Α Δ. 1919 116 είκ. 30).
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δεν υπάρχει αμφιβολία δτι είναι άνάμνησις τοΰ παλαιοτάτου τΰπου των όκλαζόντων ειδω
λίων, ή δ’όμοιότης του προς θεσσαλικά παραδείγματα καί προς τά μαρμάρινα τοΰ «βιολο- 
σχήμου» τΰπου τών Κυκλάδων είναι αμέσως καταφανής1. Όλίγη αμφιβολία δΰναται να 
ύπάρξη, δτι έχομεν προ ημών μίμησιν ανθρώπινης μορφής καί δη πιθανώτατα γυναικείας 
θεότητος. Ειδώλια τοιούτων μορφών ως περίαπτα είναι γνωστά1 2.

Συνήθη τέλος είναι τά έξ ύαλομάζης πλακίδια καί ρόδακες τοΰ τάφου Δ (πίν. 1 7) καί 
τοΰ τών Οικοπέδων (πίν. 14). Ή διακόσμησίς των, συνισταμένη έκ σπειρών, ροδάκων καί 
τοΰ γνωστοΰ μοτίβου έν σχήματι φύλλου κισσοΰ είναι επίσης γνωστή. "Εν τετράγωνον πλα- 
κίδιον έκ τοΰ τάφου Δ παρουσιάζει άσυνηθέστερον κόσμημα, τό Tritonium nodiferum (πίν. 
17 άνω, τό δεύτερον έξ αριστερών τής δευτέρας σειράς). Τοΰτο τό δστρακον εύρίσκεται καί 
έπί τών χειλέων χαλκοΰ σκεύους εσχάτως εύρεθέντος υπό τών Σουηδών έν Μιδέα3, πραγ
ματικά δέ κογχύλια τοΰ είδους τούτου, φέροντα όπάς καί χρησιμοποιηθέντα αντί περιδέ
ραιου, εΰρον έγώ έν ΜΜ τάφφ τής Μεσαράς4. ’Ανάλογα προς τά υπόλοιπα πλακίδια εύρέ- 
θησαν είς τά Μαζαρακάτα καί τό Λόπεσι Άχα'ΐας5.

Γενικά Σνμπεράσματα. Χρονολογία. "Οτι οι τάφοι Λακκίθρας ως έν σύνολον εύρίσκονται 
έτι έντός τής περιοχής τοΰ μυκηναϊκοΰ πολιτισμοΰ είναι διά τοΰ πρώτου βλέμματος αντιλη
πτόν. Έξ άλλου σχήματα τών αγγείων, πηλός καί βερνίκιον παρουσιάζουν ήδη τό προανά
κρουσμα τής επομένης περιόδου. Αυτά ταΰτα τά θέματα είναι εις τινας περιπτώσεις πρωτο
γεωμετρικά6. Έν τούτοις ή έξάρτησις τοΰ ρυθμοΰ τούτου από τοΰ ύστερο μυκηναϊκοΰ έν τφ 
συνόλω είναι πλήρης. Είς την περίοδον έδόθη τό δνομα τοΰ «ύπομυκηναϊκοΰ» ρυθμοΰ 
(subnrykeniscli, Submycenaean), δστις είναι ήδη προ δεκαετηρίδων γνωστός από τά διάφορα 
ευρήματα τής Πύλου, Δελφών, Σαλαμΐνος κλπ. Τά ευρήματα ταΰτα έν τούτοις ουδέποτε 
παρουσιάσθησαν έν μεγάλη αφθονία. Τά σχετικώς πολυπληθέστερα ήσαν τά τής Σαλαμΐνος, 
τά όποια δμως είναι έλάχιστα, παραβαλλόμενα προς τον δγκον τών Κεφαλληνιακών ευρη
μάτων7. Έν τούτοις τά ευρήματα ταΰτα τής Σαλαμΐνος χάρις είς την πλήρη θεμελιωδών 
παρατηρήσεων δημοσίευσιν τοΰ Sam Vide έχρησίμευσαν ώς αφετηρία προς έπεξεργασίαν 
τοΰ όμοειδοΰς ύλικοΰ καί συνεκρίθησαν προς τά άλλα ανάλογα κεραμεικά προϊόντα8. Τά 
ευρήματα τής Κεφαλληνίας άποβαίνουσι νΰν, όμοΰ μετά τών προηγουμένων ευρημάτων 
Μαζαρακάτων καί Διακάτων μία άφθονωτάτη καί χαρακτηριστική ενιαία συλλογή, ήτις ούσα 
ή πλουσιωτέρα ύπάρχουσα είς τό είδος της θά άποτελέση την βάσιν προς συστηματικήν

1 Άρχ. Έφημ. 1898 πίν. 11. Βλ. ωσαύτως Val. Miiller, 
Friihe Plastik in Griechenland nnd Vorderasien πίν. 1,7, 
2, 37 έξ κλπ. Κατά τό κάτω μέρος τοΰ ήμετέρου περιάπτου 
φαίνεται ώσεί σχισμή, ήτις θά ήδύνανο νά άπατήση τινά 
(ώς δήλωσις αιδοίου), ένω είναι άπλή σκιά έκ τοΰ φωτισμού.

2 Μυκηνών Stais, Coll. Mycenienne 75 άρ.2946. Κνωσοΰ, 
Evans Prehistoric Tombs of Knossos (Archaeologia Τόμ. 
59) 85 είκ. 95.

3 Persson, The Royal Tombs at Dendra 96 καί πίν. 32,1.
4 A Δ. 1930-31 σ. 160-161 καί είκ. 29.
5 Καββαδίας, Προϊστ. ’Αρχαιολογία 366-67 είκ. 455-57.

Κυπαρίσσης, ΠΑΕ 1932, 57 έξ.

6 Οΰτω λ. χ. τό τοΰ κρατήρος 12 καί τοΰ 13, δν παράβαλε 
πρός τόν πρωτογεωμετρικόν Β S A 29 πίν. 6, 14. ’Επίσης 
Πρβλ. τήν διακόσμησιν τοΰ ψευδοστόμου άμφορέως 35 πρός 
τήν τοΰ όμοιου αγγείου έ. ά. πίν. 5, 2 καί τήν τοΰ πίθου 
σ. 233 είκ. 4.

7 Πρόκειται περί 50 - 60 μόνον αγγείων καί ολίγων 
μικροευρημάτων, άντιστοιχούντων πρός τήν άνασκαφήν 
ολοκλήρου νεκροπόλεως έξ έκατόν καί πλέον τάφων.

8 Βλ. αυτόν τούτον τον Wide, A Μ 1910 35, καί περαι
τέρω Schweitzer Untersuchungen zur Chronol. der alt. 
geom. Stile 37.
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ερευνάν τής ύπομυκηναϊκής περιόδου. Προς τοΰτο θά άπητεΐτο μία συστηματική δημοσίευσις 
τοΰ δλου ύλικοϋ, ήτις ίσως άναληφθή άλλαχοΰ ύφ’ήμών, άν αι περιστάσεις τό επιτρέψουν, 
διότι των μέν Μαζαρακάτων τα ευρήματα δεν έτυχον συστηματικής δημοσιεύσεως, των δε 
Διακάτων ή δημοσίευσις είναι απλώς άνασκαφική έκθεσις, ώς άλλως είναι καί ή παρούσα. 
Ή μέλλουσα έρευνα θά δείξη κυρίως ού μόνον την εν τή άποκέντρφ έπαρχία τής Κεφαλ
ληνίας έξέλιξιν από τοΰ μυκηναϊκού προς τον πρωτογεωμετρικόν ρυθμόν, αλλά και την

συνάφειαν προς προγενεστέρας 
περιόδους. Ούτως ή παράδοσις 
των χειροποίητων αγγείων δεν θά 
είναι δυνατόν νά κατανοηθή δεόν
τως, άνευ συγκρίσεως προς τό 
παλαιότερον υλικόν τό ήδη ΰπάρ- 
χον, έν φ έξ άλλου γνωρίζομεν 
ελάχιστα ακόμη περί τής προμυ- 
κηναϊκής κεραμεικής τής δυτικής 
Ελλάδος. Έν τούτοις εις όλόκλη- 
ρον την άπόκεντρον ταύτην περι
φέρειαν επόμενον είναι νά προσ- 
δοκώμεν την έπιβίωσιν παλαιο- 
τέρων παραδόσεων'. Επίσης 
ώρισμένα σχήματα αγγείων ξένα 
προς τον Κρητο μυκηναϊκόν κό

σμον, άπαντώντα δ’έν Ιδιαιτέρα αφθονία έν Κεφαλληνία κα'ι μεμονωμένως καί άλλαχοΰ, 
ώς είναι οί άρυτήρες, εύλογον είναι νά άποδειχθώσιν ώς καταγόμενα έκ των έλλαδικών 
περιόδων τής προμυκηναϊκής Ελλάδος1 2. Εννοείται ότι περί πάντων τούτων των ζητημάτων 
δεν ήτο δυνατόν νά γίνη συστηματική έρευνα έν τή παροΰση άνασκαφική έκθέσει.

Ώς προς τό ζήτημα τής άρχαιότητος των τάφων Λακκίθρας, ό τάφος Δ φαίνεται ό 
παλαιότερος, ώς ή τε αρχιτεκτονική του καί τό περιεχόμενον άποδεικνύει. Μετ’ αυτόν έρχεται ό 
Γ ,άν καί τό περιεχόμενον του ήτο πενιχρόν3. Οί τάφοι Α καί Β φαίνεται ότι έπονται χρονο
λογικούς, άλλ’ή διαφορά μεταξύ πάντων δεν θά ύπερβαίνη ίσως τό διάστημα ήμίσεος αίώνος.

Εΐκ. 38.
Το ανατολικόν ημισν τον τάφον Β μετά τον σφζομένον τμήματος τής στέγης.

1 Βλ. επί παραδείγματι τήν χτυπητήν ομοιότητα των 
ψευδολαβών τών αγγείων 264 - 265 πρός άναλόγους επί 
αγγείων τής προμυκηναϊκής Τροίας, Hub. Schmidt Katal. 
Schliem. Samml, 35 άρ. 638.

2 "Οντως είναι γνωστοί άρυτήρες έκ μεσοελλαδικών 
στρωμάτων τής μινυακής κίτρινης κατηγορίας, ών γίνονται 
καί εντόπιοι μεσοελλαδικαί απομιμήσεις: Blegen, Korakou
19 είκ. 26 καί 30 είκ. 44. "Ισως έκ τοΰ γεγονότος τούτου θά 
πορισθώμεν τήν ερμηνείαν τοΰ φαινομένου, δτι ουδέποτε έν 
Κεφαλληνία οί άρυτήρες παρουσιάζουν γραπτήν διακό- 
σμησιν ουδέ καν βερνίκωμα, άλλα φέρουν τό φυσικόν κιτρι
νωπόν χρώμα τοΰ πηλοΰ. (Κατά τήν διόρθωσιν τών δοκι

μίων έγένετό μοι προσιτόν έκ τοΰ περιοδικού Cahiers d’Art 
1933, τεύχος 5-6 (Ιουλίου) σ. 212 είκ. 16 χρυσοΰν σκεύος 
έκ Valtschi Tran τής Βουλγαρίας, νΰν έν τφ μουσείω 
Σόφιας, δπερ δύναται νά θεωρηθή ώς τό μετάλλινον πρό
τυπον τών άρυτήρων. Οί Βούλγαροι λόγιοι τοποθετοΰσι τό 
δλον εύρημα περί τό 1200 π. X., παραπέμπεται δέ περαι
τέρω εις τό ένταΰθα άπρόσιτόν μοι Reallexikon der Vor- 
geschichte 14, 227).

3 Ό τάφος Δ παρέσχε μόνος αυτός τά ολίγα μνημονευ- 
θέντα άγγεϊα μυκηναϊκής τεχνοτροπίας, ό δέ Γ τον μόνον 
γλυπτόν λίθον, άν καί έν τελείς) έκφυλισμφ.
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Προς απόλυτον χρονολόγησιν θά στηριχθώμεν έπ'ι των ερευνών τοΰ Schweitzer, τάς 
οποίας ούδεμία νεωτέρα εργασία μέχρι σήμερον ήλθε να άντικαταστήση ή τροποποιήση 
αίσθητώς. Κατ’ αυτόν τα αγγεία Σαλαμϊνος, Δελφών, Κεφαλληνίας, (τά έν Neuchatel) και 
τά έκ τοΰ ανώτατου στρώματος τοΰ θολωτού τάφου τής Μεσσηνιακής Πύλου, χρονολογού
μενα όπως δήποτε ασφαλώς έκ τών άφθονων ψευδοστόμων αμφορέων καί προχοϊδίων, τοπο
θετούνται έντός τού 12ου π.Χ. αΐώνος1. Έκ τών ευρημάτων τής Λακκίθρας οί ψευδόστομοι 
αμφορείς μετά κιγκλιδωτών τρι
γώνων ή συγκεντρικών ημικυ
κλίων έπ'ι τών ώμων (35, 37 - 38,
40-42) συνάπτονται αμέσως προς 
τά όμοια αγγεία έκ τών μνημονευ- 
θέντων τόπων2, περαιτέρω οί άμ- 
φορίσκοι,,μετά συγκεντρικών ημι
κυκλίων έν ζώνη (33, 36) σχετί
ζονται προς ανάλογα αγγεία 
άλλαχόθεν3, μετά τής διαφοράς 
όμως ότι ένταύθα τά ημικύκλια 
χαράσσονται πάντοτε διά τής 
έλευθέρας χειρός καί κατ’ούδένα 
λόγον δύνανται νά κατέ?*,θωσιν 
έντεΰθεν τού 12ου αΐώνος. ’Από 
τό άλλο μέρος οί συγκεντρικοί 
κύκλοι, οϊτινες παρουσιάζονται έπ'ι τών ψευδοστόμων αμφορέων Δελφών καί Σαλαμϊνος 
σπανιώτατα αναφαίνονται έν Κεφαλληνίρ, δι’ ό δεν πρέπει ίσως νά κατέλθωμεν έντεύθεν 
τών μέσων τού 12ου αΐώνος.

Τά μεγάλα αγγεία, οί κρατήρες, καθώς καί τινα μικρότερα (32) κοσμούνται έξ άλλου 
διά τής συνεχούς σπείρας κατά την μυκηναϊκήν παράδοσιν. Τούτο θά έπέτρεπε νά άνέλθωμεν 
μέχρι τοΰ δευτέρου ήμίσεος τού 13ου αΐώνος, κατά ταύτα δέ, μετά πάσης έπιφυλάξεως λόγφ 
τού ιδιορρύθμου έπαρχιακού χαρακτήρος τής Κεφαλληνιακής κεραμεικής θά ήδυνάμεθα νά 
τοποθετήσωμεν τούς τάφους τής Λακκίθρας εις έκατονταετές χρονικόν διάστημα από τοΰ 
1250 μέχρι τοΰ 1150 π.Χ.

Όλίγαι λέξεις έτι υπολείπονται ώς προς τήν προαγωγήν τών ομηρικών ζητημάτων, τών 
οποίων τήν λύσιν έπεδίωξεν ή εύγενής χορηγός διά τών Κεφαλληνιακών άνασκαφών. 
πλέον αμφιβολία απομένει, ότι ή Κεφαλληνία υπήρξε τό κέντρον τού σπουδαιοτάτου ίσως 
τών ύστερο μυκηναϊκών βασιλείων τής δυτικής Ελλάδος. Ή εισαγωγή τού μυκηναϊκού πολιτι
σμού έν Κεφαλληνία αντιπροσωπεύεται υπό τών παρά τά Κοκκολάτα τάφων4, οϊτινες είναι

1 Untersuchungen κλπ. 51 έξ., 54. Τά έκ Δελφών εύρη- 2 ’Επί παραδείγματι Α Μ 1910 πίν. 5, 4=ήμέτερον 41. 
ματα Fouilles de Delphes V, 9 έξ. μου είναι δυστυχώς μόνον Πίν. 6, 4 = ήμέτερον 42.
έκ δευτέρας μνείας γνωστά, διότι ή δημοσίευσις δεν μου 3 Κουρτες: AJ A 1910 πίν. 9, 15, βλ. Schweitzer έ.ά. 50. 
είναι προσιτή. 4 Π A Ε. 1912, 256-7.

Al άνασκαφαί Goekoop έν Κεφαλληνία

ΕΙκ. 89. 'Ο τάφος Δ μετά της Βορ. καί 3Ανατ. κόγχης.
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οί αρχαιότατοι των μέχρι τοΰδε άποκαλυφθέντων, διατηροΰντες έτι μέγα πλήθος γλυπτών 
λίθων, ών τινες υπάγονται εις την ακμήν τής μυκηναϊκής τέχνης. Ό είσαχθεϊς πολιτισμός, 
απομονωθείς αρκούντως από των μεγάλων κέντρων είς την άπόμερον εκείνην γωνίαν εξελίσ

σεται είς τον ίδιότυπον ρυθμόν τής Λακκί- 
θρας, την δε τελευταίαν φάσιν του άποτε- 
λοΰσι τά νεκροταφεία Μαζαρακάτων καϊ 
Διακάτων, άτινα είναι προφανώς κατά τι 
ύστερώτερα τοΰ τής Λακκίθρας1. Ή παλαιό- 
τέρα έντοπία κεραμεική, ήτις εύρίσκετο είς 
πρωτόγονον κατάστασιν, (χειροποίητα αγ
γεία, πηλός ακάθαρτος, τοιχώματα παχύτατα 
δπτησις ίσως είς τό ανοικτόν πΰρ) συνεχίζει 
την παράδοσίν της παραπλεύρως τής μυκη
ναϊκής. Τά αγγεία τής τελευταίας ταύτης 
τέχνης θεωρούνται αρκούντως πολύτιμα, είς 
τρόπον ώστε, εάν έθραύοντο, δεν άπερρί- 
πτοντο, άλλ’ έπεσκευάζοντο καί συνηρμό- 
ζοντο άνοιγομένων προς τούτο οπών επί τών 
τοιχωμάτων. ’Ίσως δεν ήσαν πλέον είς κα- 
τάστασιν νά χρησιμεύσουν είς τούς ζώντας, 
έθεωροΰντο όμως κατάλληλα διά νά προσ
φέρουν τάς περαιτέρω υπηρεσίας των είς 
τούς νεκρούς2.

Παρ’όλην την αξίαν,ήτις φαίνεται οΰτω 
νά άπεδίδετο είς τά αγγεία μυκηναϊκής τεχνο
τροπίας δεν φρονώ ότι πρόκειται περί εισηγ
μένης κεραμεικής. Ή μεγάλη αφθονία καί ό 

τοπικός χαρακτήρ τών αγγείων συνηγορούσι τουναντίον υπέρ εγχωρίου παραγωγής, εις ση μεΐον 
ώστε νά πιστευθή όλως τουναντίον, ότι δυνατόν καί νά έξήγοντο Κεφαλληνιακά αγγεία είς 
την απέναντι Στερεάν ή την Πελοπόννησον (Πύλον;). Έξ άλλου οΰδέν κέντρον κατασκευής 
αναλογών αγγείων έγένετο μέχρι σήμερον γνωστόν, αί δ’έ'ρευναι τών τελευταίων ετών άνά 
την δυτικήν καί βορειοδυτικήν ένδοχώραν τής Πελοπόννησου έφερον είς φώς μόνον συνήθη

Εικ. 40. 'Ο τάφος Γ (εν τφ μέσω) μετά τον δρόμον τον έξ 
Ανατολών. Αί δύο εκατέρωθεν φαινόμεναι δπαί είναι σιροί.

1 Τό γεγονός δτι αί δύθ;'αύται νεκροπόλεις άπέδωκαν 
πόρπας, ών ή Λακκίθρα στερείται, δυνατόν νά είναι καί 
τυχαΐον. Περισσότερον χαρακτηριστική είναι ή έξ αυτών 
απουσία άρυτήρων, οϊτινες έκλείπουσιν εφόσον βαίνομεν 
πρός την πρωτογεωμετρικήν εποχήν, τό δέ σπουδαιότατον 
είναι ό κεραμεικός ρυθμός. Οΰτος είς τάΜαζαρακάτα καίΔια- 
κάτα είναι περισσότερον έξειλιγμένος, ή δέ συνεχής σπείρα 
έχει ήδη λησμονηθή. Τά Οικόπεδα φαίνονται συναπτόμενα 
μάλλον πρός τήν ύστερωτέραν περίοδον, ό δέ συνοικισμός τής 
Άλαφώνας συνάπτεται ασφαλώς πρός ταύτην. Τό μικρόν 
ταφικόν σπήλαιον Προκοπάτων καί Ραζάτων (Κυπαρίσσης

Α Δ δ 1919 111 είκ. 29) ανήκει είς τήν πρώιμον εποχήν τής 
εισαγωγής τοΰ μυκηναϊκού πολιτισμού. Τά αγγεία είναι γνή
σιας μυκηναϊκής τεχνοτροπίας, χαρακτηριστικόν δ1 έτι είναι, 
ότι ενταύθα ό νεκρός ή οί νεκροί εΐχον άποτεθή επί τοΰ δα
πέδου τοΰ σπηλαίου, ένφ βραδύτερου ή λάξευσις λάκκων 
εντός τών σπηλαίων αποτελεί μίαν άπό τάς σπουδαιοτέρας 
ιδιορρυθμίας τής Κεφαλληνίας.

2 "Ιχνη τοιούτων επισκευών ύπάρχουσιν έπ’ αρκετών 
αγγείων τής Λακκίθρας. Έπί τών πινάκων’φαίνονται αί 
όπαί, δι° ών διήρχοντο τά ράμματα έπί τινων αγγείων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:05 EEST - 18.237.180.167



AE 1932 47Αί άνασκαφαί Goekoop έν Κεφαλληνία

ύστερομυκηναϊκήν κεραμεικήν'. Ό πηλός των Κεφαλληνιακών αγγείων, Ιδιαίτατα ό «πρω- 
τοκορινθιακός» δΰναται ασφαλώς νά θεωρηθή έντοπίας προελεΰσεως, διότι πρόκειται περί 
αργιλώδους λευκής γης χρησιμοποιούμενης καί σήμερον εις κατασκευήν πλίνθων καί κερά
μων. (Καραβάδο καί ιδιαίτατα ολόκληρον τό νότιον τμήμα τής χερσονήσου Πάλης, ή Κατωή 
λεγομένη, ετι δε καί άλλα σημεία τής νήσου). Κατά ταΰτα ή Κεφαλληνία άποδεικνύεται εν 
Ισχυρόν καί άκμάζον κέντρον, έν άντιθέσει προς την παντελή έ'λλειψιν άξιολόγων μυκηναϊ
κών ιχνών εξ όλων τών υπολοίπων Ίονίων νήσων. Οί φορείς τοΰ μυκηναϊκού πολιτισμού 
άπαξ θέσαντες πόδα επί τής νήσου εύρον ησυχίαν εις την άπόμερον ταΰτην γωνίαν τού 
μυκηναϊκού κόσμου. Ή νήσος παρείχε πλούτον γαιών προς καλλιέργειαν, τά απέραντα δάση 
της προς έκμετάλλευσιν καί πλήθος λιμένων καί δρμίσκων προς θαλασσίας επιχειρήσεις. 
Ούτως εύρον ευκαιρίαν οί κάτοικοι νά παρατείνουν έν ευημερία τον πολιτισμόν των. Ό πολι
τισμός ούτος διά τών νεκροταφείων Λακκίθρας, Μαζαρακάτων καί Διακάτων καλύπτει ασφα
λώς ολόκληρον τον δωδέκατον αιώνα π. X. Τό αποτέλεσμα τούτο τών άνασκαφικών έρευνών 
εΰρίσκεται έν πλήρει αρμονία προς την παράδοσιν, καθ’ ήν εις την Τρωικήν έπιχείρησιν 
έλαβε μέρος καί τό ύστερομυκηναϊκόν σπουδαΐον βασίλειον τής δυτικής Ελλάδος. Άνα- 
λόγως όνομαστός υπήρξε καί ό αρχηγός του Όδυσσεύς, ως όνομαστοϊ ήσαν καί οί άνακτες 
τών όμοιων κέντρων τής Πύλου καί τής Σαλαμΐνος. Χρονικώς έπίσης εύρισκόμεθα έν 
αρμονία προς τήν Τρωικήν έκστρατείαν, ήν αί άρχαΐαι παραδόσεις τοποθετούσιν είς τό 
πρώτον ήμισυ τού δωδεκάτου π. X. αίώνος. Εντός τών άποκαλυφθέντων νεκροταφείων 
τής Κεφαλληνίας εΐχον ταφή ακριβώς οί άμεσοι πρόγονοι καί άμεσοι απόγονοι τής γενεάς, 
ήτις έλαβε μέρος είς τήν περιπέτειαν τής Τροίας1 2.

Ηράκλειον, Μάρτιος 1933. ΣΠ. Ν. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

Εικ. 41. Άετοειδης τάφος εκ Κράνης, άναπαραστα&εις εν τφ μουοείω !Αργοστολιού.

1 Άχαΐα Π A Ε άπό τοΰ έτους 1926 και έξης (Κυπαρίσ- 
σης). Τριφύλλια - Μεσσηνία Arsberattelse 1926-7 55 έΙ. καί 
1927-8 1 εξ. (Swensson). (Προσθήκη Δοκιμίων: "Ισως 
εξαίρεσιν αποτελούν τά μόλις Ιδημοσιευθέντα υπό Κυπα- 
ρίσση αρχαία Γουρζουμίσης έν Άχαΐφ, ΠΑΕ 1932 57 εξ.),

2 Αί χρονολογίαι τών αρχαίων περί τής μυθικής καί 
ήμιμυθικής περιόδου έβασίζοντο επί τών γενεαλογιών. Κατά 
τήν επικρατεστέραν χρονολογίαν ή πτώσις τής Τροίας τοπο

θετείται είς τό έτος 1183. (Ερατοσθένης, Κάστωρ, ’Απολ
λόδωρος, ’Αφρικανός). Ό Σωσίβιος καί ό ’Έφορος έτοπο- 
θέτουν ταΰτην κατά τι χαμηλότερον (1171 καί 1136), κατά τι 
ύψηλότερον δέ ό Τίμαιος (1194) καί τό Πάριον χρονικόν 
(1209)."Αί χρονολογίαι ας έδιδον ό Ηρόδοτος (περί τό 1250) 
καί ό Δοϋρις (1334) άφίστανται αρκούντως τοΰ ανωτέρω 
κέντρου. "Ορα The Cambridge Ancient History 2,497.
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Αρχαιολογική Εφημερις -1932 ΙΤίλ'ΛΞ 1

Αακκίϋρα. Ύοπ,ιον της άναοκαφης εκ Δ. και ΝΔ
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Αρχαιολογική Εφημερις -1932 ΠίΝΑΞ 2.
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ΛακκίΟρα, τάφος Β εκ Ν. ’Άνω προ της οκαφης. Κάτω μετά την οκαφην.
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Αρχαιολογική Εφημερις -1932 ΠίΝΑΗ 4.

Λακκί'&ρα, αγγεία τάφον Λ.
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Αρχαιολογική Εφημερις - 1932 ΓΙΐΝΑΞ 5

ίακκίϋρα, αγγεία τάφον Α.
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Αρχαιολογική Εφημερις -1932 Πιναξ 6.
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Αρχαιολογική Εφημερις - 1932 ΙΤίΝΑΞ 7.

Λακκίϋρα, αγγεία τάφον Λ.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ - 1932
ΠίΝΑΞ 8.

;

Λακκίϋρα, αγγεία τάφου Α (άνω) και Β (κάτω, άριΌ. 108 - 1ST).
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Αρχαιολογική Εφημερις -1932 ΠίΝΑΞ 9.

Λακκί'&ρα, αγγεία τάφον Δ.
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Αρχαιολογική Εφημερις -1932 ΠίΝΑΞ 10.

Αακκίΰρα, αγγεία τάφον Δ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:05 EEST - 18.237.180.167



rr*
 *>

'

Αρχαιολογική Εφημερις-1932 ΓΙΐΝΑΞ 11
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Δακκίϋρα, αγγεία τάφον Δ.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ -1932 ΠίΝΑΞ 12.
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Αρχαιολογική Εφημερις -1932 ΓΙΐΝΛΞ 13.
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Αρχαιολογική Εφιιμερις-1932 ΓΤίΧΛΞ 14.

:Ανάμεικτα ευρήματα εξ Οικοπέδων καί Σταροχωράψων.
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Αρχαιολογική Εφημερις-1932 ΠίΝΑΞ 15.

'Hfleuxpov

’'Hrteuxpov

Η rlsuxpov

Λακκίΰρα, ανάμεικτα ευρήματα τάφων A - Β.
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Αρχαιολογική Εφημερις-1932 ΠίΝΑΞ 1 β.
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Αρχαιολογική Εφημερις-1932 ΠίΧΑΞ

Λακκίϋρα, ανάμεικτα ευρήματα τάφου Δ και Γ (τα τρία τεμάχια κάτω αριστερά).
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Αρχαιολογική Εφημέριέ-1932 ΠίΝΑΞ 18.

Λακκίΰρα, χρυσά ευρήματα τάφου Δ (άνω) και Λ (κάτω).
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